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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er ágreiningurinn um heilbrigðiskerfi Bandaríkjanna til umfjöllunar. Í 

byrjun tuttugustu aldar hófust tilraunir til betrumbóta á heilbrigðiskerfinu, en þær hafa 

mætt harðri pólitískri mótstöðu. Á undanförnum áratugum hefur ágreiningurinn orðið 

sífellt meira áberandi í bandarískum stjórnmálum, en þær breytingar sem gerðar voru í 

forsetatíð Barack Obama hafa verið harðlega gagnrýndar og hefur núverandi forseti, 

Donald J. Trump lýst yfir því að hann ætlar sér að fella lögin úr gildi. Hér í þessari ritgerð 

er deilan um heilbrigðiskerfið rakin frá forsetatíð Franklin D. Roosevelt, til nútímans og 

er þar gerður skýr greinarmunur á orðræðu og röksemdarfærslum andstæðra fylkinga. 

Til þess að útskýra hinar hugmyndafræðilegur forsendur þessarar ágreinings, eru 

kenningar sambandsstjórnarstefnunar og frjálslyndisstefnunar notaðar til greiningar á 

viðfangsefninu. Sambandsstjórnarstefnan bendir til þess að aukin ríkisafskipti af 

heilbrigðiskerfinu brjóti gegn meginreglum bandarískrar stjórnskipan, á meðan 

hugmyndir frjálslyndisstefnunnar hafa mótað siðferði Bandaríkjamanna og viðhorf 

þeirra til stjórnmálanna. Niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að um er að ræða fyrst og 

fremst hugmyndafræðilegan ágreining um hlutverk og skyldur hins opinbera. 
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Formáli  

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BA-gráðu við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. 

Hún er metin til 12 eininga (ECTS) af 180 eininga námi í stjórnmálafræði og var skrifuð 

vorið 2017 vegna útskriftar í júní sama ár. Leiðbeinandi minn var Silja Bára Ómarsdóttir 

og vil ég þakka henni sérstaklega fyrir góða leiðsögn og dýrmæta aðstoð í gegnum allt 

vinnuferlið. 

Foreldrum mínum, Ingu Skaftadóttur og Birgi V. Sigurðssyni, vil ég þakka fyrir bæði 

ómetanlegan stuðning og yfirferð á verkefnum í gegnum tíðina. Jafnframt vil ég þakka 

kærustu minni, Andreu Dögg Gylfadóttur, en stuðningur hennar var mér dýrmætur á 

lokasprettinum. Síðast en ekki síst vil ég þakka öllu því fólki sem ég hef kynnst á mínum 

háskólaferli, en vinátta þeirra er mér ómetanleg. 
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1  Inngangur 

Hinn víðfrægi fréttamaður Walter Cronkite sagði eitt sinn að „heilbrigðiskerfi Ameríku er 

hvorki heilbrigt eða umhyggjusamt, né er það kerfi.“ Það er í rauninni ótrúlegt að hugsa 

sér að það ríki sem stendur hvað fremst í læknavísindum, a.m.k. sbr. þá staðreynd að 

Bandaríkin hafa getið af sér fleiri Nóbelsverðlaunahafa í læknavísindum en öll önnur ríki 

til samans, sé jafnframt ríkið þar sem að betrumbætur á heilbrigðiskerfinu, hefur verið 

eitt heitasta ágreiningsmál fyrr og síðar. Í flestum vestrænum ríkjum nú til dags hafa 

verið gerðar ákveðnar umbætur sem tryggja aðgengi borgaranna að 

grundvallarheilbrigðisþjónustu, en í Bandaríkjunum hafa slíkar breytingar mætt harðri 

mótspyrnu. Í ritgerð þessari verður deilan um heilbrigðiskerfi Bandaríkjanna til 

umfjöllunar. Þær umbætur sem gerðar hafa verið og tilraunir til umbóta, verða skoðaðar 

í sögulegu samhengi út frá tveimur kenningum stjórnmálafræðinnar: 

sambandsstjórnarstefnu og frjálslyndisstefnunni. 

Sambandsstjórnarstefnan er bandarísk stjórnskipunarkenning sem mælir fyrir um 

stjórnskipan þar sem ríkisvaldinu er deilt upp á milli tveggja eða fleiri stjórnsýslueininga, 

sem starfa samhliða, en þó sjálfstætt frá hver annarri, innan síns tiltekna, afmarkaða 

valdsviðs. Uppruna hennar má rekja til þeirra vandamála sem stofnfeður Bandaríkjanna 

stóðu frammi fyrir á fyrstu áratugum hins nýstofnaða lýðveldis. Frjálslyndisstefnan er á 

hinn bóginn stjórnmálaheimspekileg hugmyndafræði, sem grundvallast í hugmyndum 

um frelsi og jafnræði. Flestar hugmyndir um frelsi, mannréttindi og lýðræðislega 

stjórnskipan, eiga sér að einhverju leyti rætur að rekja til frjálslyndisstefnunnar og höfðu 

stofnfeður Bandaríkjanna undirstöðuatriði hennar að leiðarljósi.  

Mikilvægt er að skilja þessar tvær kenningar, til þess að gera sér grein fyrir þeim 

hugmyndafræðilega ágreining, sem hér er til umfjöllunar, en báðar þeirra hafa haft 

víðtæk áhrif á hið bandaríska samfélag og hugmyndafræði Bandaríkjamanna gagnvart 

stjórnmálunum. Hér leitast ég við því að svara eftirfarandi spurningu: Hvers vegna hefur 

alltaf verið svo mikil andstaða við tilraunir til breytinga á heilbrigðiskerfi Bandaríkjanna, 

sem myndu færa það í sambærilegt horf við heilbrigðiskerfi annarra þróaðra ríkja? Færð 

verða rök fyrir því að orsökin megi rekja til þeirrar hugmyndafræði sem fyrrnefndar 

kenningar hafa mótað í huga og hjörtum Bandaríkjamanna. 
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Ritgerð þessi er hefðbundin heimildaritgerð sem byggir fyrst og fremst á gagnaöflun 

úr fræðilegum heimildum, opinberum skýrslum og fréttagreinum líðandi stundar. 

Mikilvægt er að hafa í huga að sumar þeirra heimilda sem ég hef unnið með eru hvorki 

hlutlausar, né málefnalegar, enda styðst ég einungis við þær til þess að útskýra ólíkar 

skoðanir stríðandi fylkinga. Þegar upp hafa komið tilvik þar sem ég tel að heimildir séu 

annað hvort ófullnægjandi eða jafnvel misvísandi hef ég því ávalt reynt að finna fleiri 

heimildir, til þess að varpa skýrara ljósi á viðfangsefnið. Í slíkum tilvikum hef ég 

jafnframt reynt eftir bestu getu að vísa í frumheimildir. Það skal einnig tekið fram að 

allar heimildir sem stuðst er við eru á ensku og gæti því eitthvað hafa misfarist við 

þýðingar á fræðilegum hugtökum og orðum, sem eiga sér ekki hliðstæðu í íslenskri 

tungu. 

Uppbygging ritgerðarinnar er með þeim hætti að henni er skipt í þrjá meginhluta. Í 

fyrsta hlutanum verður settur upp fræðilegur kenningarammi í kringum umfjöllunina. 

Þar verður nánar fjallað um þær kenningar sem minnst var á hér að framan, með 

hliðsjón af áhrifum þeirra á bandarískt samfélag og hugmyndafræði Bandaríkjamanna. Í 

öðrum hlutanum verður í tveimur undirköflum fjallað um þær umbætur og tilraunir til 

umbóta á heilbrigðiskerfi Bandaríkjanna, sem gerðar hafa verið á undanförnum hundrað 

árum. Fyrri undirkaflinn fjallar sérstaklega um tilraunir þeirra sem hlynntir eru umbótum 

á heilbrigðiskerfinu. Seinni undirkaflinn tekur hins vegar sérstaklega fyrir mótrök þeirra 

sem eru andvígir slíkum umbótum og hafa barist gegn breytingum á heilbrigðiskerfinu. Í 

þriðja og seinasta hlutanum verður hinn fræðilegi kenningarammi, sem settur var fram í 

upphafi, tengdur við umfjöllunina í öðrum hluta. Að lokum eru helstu niðurstöður 

þessarar ritgerðar dregnar saman í lokaorðum.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim helstu kenningum í stjórnmálafræði og 

stjórnmálaheimspeki, sem stuðst verður við í umfjöllun þessarar ritgerðar. Fyrst og 

fremst er ritgerðin skrifuð út frá kenningum um sambandsstjórnarstefnu, en einnig 

verður skýr tilvísun í kenningar sem falla undir frjálslyndisstefnuna. Hér verða 

undirstöður þessara kenninga skoðaðar með tilliti til áhrifa þeirra á bandarískt samfélag 

og í umræðukafla ritgerðarinnar verður þeim beitt til þess að reyna að svara 

rannsóknarspurningu hennar. 

2.1 Sambandsstjórnarstefna 

Sambandsstjórnarstefna (e. federalism) vísar til stjórnskipulegs fyrirkomulags sem 

einkennist af valddreifingu þar sem ríkisvaldinu er deilt upp á milli annars vegar 

alríkisstjórn og hins vegar lægri stjórnsýslueininga.1 Samkvæmt 

grundvallarskilgreiningum er sambandsstjórnarstefnan skipulag þar sem að ríkisvaldinu 

er deilt upp á þann hátt, að almenn og staðbundin stjórnvöld starfi samhliða, en 

sjálfstætt innan síns tiltekna, afmarkaða sviðs.2 Hún aðgreinir sig því bæði frá 

ríkjasambandsstefnu (e. confederalism) sem er ríkjasamband á milli fullvalda ríkja með 

valdalitla alríkisstjórn, og ríkjum með miðstýrða ríkisstjórn (e. unitary state) þar sem 

lægri stjórnsýslustig eru ekki fullvalda og sjá um að framkvæma ákvarðanir 

ríkisstjórnarinnar. Hafa ber í huga að hugtökin federalism og confederalism eiga sér 

sameiginlegan uppruna og upphaflega var í rauninni lítill sem enginn munur á þeim.3 

Aðskilnað þessara tveggja hugtaka má rekja til þeirra vandamála sem stofnfeður 

Bandaríkjanna stóðu frammi fyrir í kjölfar sigurs þeirra í frelsisstríðinu, en einn þeirra 

lýsti hinni nýju stjórnskipan sem kynnt var í stjórnarskránni sem „hvorki þjóðríki né 

ríkjabandalag, heldur sambland beggja.“4 

                                                      
1
 Jeanne Zaino, Core Concepts in American Government: What Everyone Should Know, 1. útg. (Boston: 

Pearson, 2012), 29-30. 
2
 Michael Burgess, Comparative Federalism: Theory and Practice, 1. útg. (New York: Routledge, 2006), 27. 

3
 John Law, „Sense on Federalism,“ The Political Quarterly 83, nr. 3 (2012): 542. 

4
 James Madison, „Federalist No. 39,“ í The American Polity Reader, 2. útg., ritstj. Ann G. Serlow, W. 

Wayne Shannon og Everett C. Ladd (New York/London: W.W. Norton & Company, 1993), 114. 
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Fljótlega eftir að nýlendur Bretlands í Norður-Ameríku höfðu samþykkt 

sjálfstæðisyfirlýsinguna og fullan aðskilnað frá bresku krúnunni, lýsti annað 

meginlandsþing Bandaríkjanna (e. Second Continental Congress) yfir stofnun lýðveldis 

og lagði fram tillögu um stofnun ríkjasambands.5 Fyrri tillögunni um lýðveldisstofnunina 

var tekið vel, en sú síðari, sem kennd er við fyrstu stjórnarskrá Bandaríkjanna, hina 

svokölluðu Articles of Confederation, átti eftir að vera gífurlega umdeild og var hún ekki 

samþykkt fyrr en eftir rúmlega árslanga umræðu. Hún var heldur ekki fullgilt af öllum 

þrettán aðildarríkjum, fyrr en rúmlega tólf árum eftir undirritun 

sjálfstæðisyfirlýsingarinnar.6  

Í upphafi var því samkvæmt þessari fyrstu stjórnarskrá, um að ræða ríkjasamband á 

milli fullvalda ríkja, sem fóru með óheft ríkisvald innan sinna landamæra, algjörlega 

óháð hvert öðru. Þó skyldu þau vera með sameiginlega hagsmuni og markmið í huga, 

sem móta ætti í umræðum, sem fara skyldu fram í einnar deildar þingi, þar sem hvert og 

eitt ríki átti sér eitt atkvæði.7 Samkvæmt þessu fyrirkomulagi var alríkisvaldið því nær 

algjörlega valdalaust, þar sem að hlutverk þess var fyrst og fremst að samræma aðgerðir 

aðildarríkjanna og það hafði ekkert framkvæmdarvald. Ljóst er því að bandarískt 

samfélag hefur frá upphafi einkennst af mikilli tortryggni í garð hins opinbera, en í þessu 

fyrirkomulagi endurspeglaðist ótti stofnfeðranna við að sterkt ríkisvald gæti hugsanlega 

opnað fyrir möguleikann á alræðisstjórn.8 Af þessu leiðir að nær öll umræða í sögulegu 

samhengi um ríkisvaldið og umfang þess, tekur mið af þeim gildum og viðmiðum að 

minni miðstýring leiðir til frekari lýðræðisþátttöku, nýsköpunar á ríkisstiginu og 

skilvirkari stjórnsýslu.9 

Fyrirkomulag þetta var þó ekki gallalaust þar sem að á komst ríkisstjórn sem hafði 

hvorki efnahagslega, né hernaðarlega burði til þess að stjórna á áhrifaríkan hátt og 

gerðu stofnfeðurnir sér grein fyrir því að þörf var á breytingum. Á stjórnlagaþingi (e. 

                                                      
5
 Zaino, Core Concepts in American Government: What Everyone Should Know, 8. ; Continental Congress, 

The Articles of Confederation (Philadelphia: Continental Congress, 1777). 
6
 Benjamin Franklin Hough, American Constitutions: Comprising the Constitution of Each State Vol. I., 1. 

útg. (Albany: Weed, Parsons & Company, 1872), 10. 
7
 Continental Congress, The Articles of Confederation (Philadelphia: Continental Congress, 1777). 

8
 Zaino, Core Concepts in American Government: What Everyone Should Know, 8. 

9
 G. Shabbir Cheema og Dennis A. Rondinelli, Decentralizing Governance: Emerging Concepts and 

Practices, 1. útg. (Washington: Brookings Institution Press, 2007), 2-4. 
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Constitutional Convention) sem haldið var í Fíladelfíu árið 1787 komust þeir að þeirri 

niðurstöðu að skipta ætti út Articles of Confederation fyrir glænýja stjórnarskrá, þar sem 

lagður var grunnur að sambandslýðveldi með mun öflugari ríkisstjórn.10 Hræðslan við 

óheft ríkisvald var þó enn til staðar og endurspeglaðist í þrískiptingu ríkisvaldsins, sem 

átti að koma í veg fyrir að of mikil völd söfnuðust á hendur fárra aðila, með því að veita 

hvert öðru aðhald.11  

Í ritasafni sem kallast Federalist Papers og vísar til samansafns af ritgerðum og 

fréttum sem þeir Alexander Hamilton, James Madison og John Jay skrifuðu, voru færð 

rök fyrir því að skipta ætti ríkisvaldinu í tvö stjórnsýslustig – alríkið og fylkin – sem deila 

ættu ríkisvaldinu og ábyrgðinni sem því fylgir.12 „Faðir stjórnarskrárinnar“ James 

Madison kallaði þetta „tvöfalt öryggi“ í riti sínu Federalist No. 51  en grunnhugmyndin 

var sú að með því að skipta ríkisvaldinu upp á milli tveggja stjórnstiga, væru réttindi 

borgaranna tryggð með því að láta „metnað sporna við metnaði“ (e. „ambition must be 

made to counteract ambition) eins og hann orðaði það.13 Federalist Papers voru í 

rauninni hluti af söluherferð fyrir hina nýju stjórnarskrá og þau auknu völd ríkisins sem 

hún boðaði, en eins og áður sagði óttuðust margir hverjir að slíkt myndi ryðja brautina 

fyrir alræðisstjórn.14 Madison brást við þessum ótta í Federalist No. 10, þar sem hann 

færði rök fyrir því að sterkari alríkisstjórn gæti komið í veg fyrir að öflugir 

hagsmunahópar geti óáreitt barist fyrir hagsmunum sem fela í sér skerðingu á réttindum 

annarra, eða ganga gegn almannahagsmunum.15  

Ljóst er að Federalist Papers spiluðu lykilhlutverk í innleiðingu 

sambandsstjórnarstefnunnar í Bandaríkjunum, en mikilvægt er að hafa í huga að þeim 

var síður en svo tekið vel af öllum. Átökin á milli sambandsstjórnarsinna og andstæðinga 

þeirra, áttu eftir að hafa víðtæk áhrif á þróun bandarískrar stjórnmálamenningar og eru 

                                                      
10

 James Madison, The Writings of James Madison Volume IV, 1. útg. (New York: G.P. Putnam‘s Sons, 
1787), 1-21 ; The Constitution of the United States, Preamble. 
11

 Zaino, Core Concepts in American Government: What Everyone Should Know, 14-15. 
12

 Sama heimild, 14-15 og 32-33. 
13

 James Madison, „Federalist No. 39,“ í The American Polity Reader, 2. útg., ritstj. Ann G. Serlow, W. 
Wayne Shannon og Everett C. Ladd (New York/London: W.W. Norton & Company, 1993), 114. 
14

 Alexander Hamilton, „Federalist No. 1,“ í The Federalist: The Gideon Edition, 1 útg., ritstj. George W. 
Carey og James McClellan (Indianapolis: Liberty Fund, 2001), 1. 
15

 James Madison, „Federalist No. 10,“ í The American Polity Reader, 2. útg., ritstj. Ann G. Serlow, W. 
Wayne Shannon og Everett C. Ladd (New York/London: W.W. Norton & Company, 1993), 48-55. 
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þau ein helsta birtingarmynd hugmyndafræðilegs ágreinings í Bandaríkjunum. Sem 

dæmi má nefna að uppruna hugmyndafræði hinna tveggja ráðandi flokka í 

Bandaríkjunum – Demókrataflokksins og Repúblikanaflokksins – má að einhverju leyti 

rekja til þessarar ágreinings.16  

Sú tegund sambandsstjórnarstefnu sem komst á og var við lýði allt fram að 

tuttugustu öld, er kölluð tvöföld sambandsstjórnarstefna (e. dual federalism) og hefur 

oft verið líkt við lagköku. Í stuttu máli felst í því að verkefni hvors stjórnsýslustigs eru 

aðgreind og mörkuð með skýrum hætti, en í slíku fyrirkomulagi eru annað hvort 

alríkisstjórnin eða ríkisstjórn fylkjanna æðsta valdið innan tiltekins valdasviðs.17 Til 

dæmis má nefna að fylkin voru ábyrg fyrir málefnum er snertu daglegt líf borgaranna á 

borð við löggæslu, vegagerð og menntamál, á meðan alríkisstjórnin var ábyrg fyrir 

utanríkis- og hernaðarmálum, en einungis fáum atriðum er snertu daglegt líf 

borgaranna. Alríkisstjórnin hafði því tiltölulega litlu hlutverki að gegna öðru en að prenta 

gjaldmiðil, sjá um dreifingu á pósti og sjá um milliríkjasamskipti og útþenslu með 

hervaldi í vesturátt.18 

Borgarastyrjöldin markaði upphafið að hnignun þessa kerfis, en í kjölfarið hóf alríkið 

að skipta sér frekar af borgaralegum réttindum. Til að mynda voru gerðar breytingar á 

stjórnarskránni með innleiðingu hinna svokölluðu „borgarastríðsbreytinga“ (e. Civil War 

Amendements).19 Ákvæði þeirra fólu í sér formlega skilgreiningu á bandarískum 

ríkisborgararétti og tryggðu að ríkin gætu ekki takmarkað eða neitað ríkisborgurunum 

um ákveðin borgaraleg réttindi.20 Jafnframt áskildi þingið sér réttinn til þess að 

innheimta skatta af hvaða tekjum sem er án þess að hvert og eitt ríki hefði einhverja 

aðkomu að því.21 

                                                      
16

 Zaino, Core Concepts in American Government: What Everyone Should Know, 32-33. 
17

 Morton Grodzins, „The Federal System“ í Goals for Americans: The Report of the President‘s 
Commission on National Goals. The President‘s Commission on National Goals og American Assembly 
(Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1960), 77-78. 
18

 Zaino, Core Concepts in American Government: What Everyone Should Know, 33-34. 
19

 Eric Foner, „The Reconstruction Amendments: Official Documents as Social History,“ The Gilder 
Lehrman Institute of American History, 

https://www.gilderlehrman.org/history-by-era/reconstruction/essays/reconstruction-amendments-
official-documents-social-history (sótt 1. maí 2017). 
20

 The Constitution of the United States, Amendment XIV. 
21

 Sama heimild, Amendment XVI. 

https://www.gilderlehrman.org/history-by-era/reconstruction/essays/reconstruction-amendments-official-documents-social-history
https://www.gilderlehrman.org/history-by-era/reconstruction/essays/reconstruction-amendments-official-documents-social-history
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Á fyrri hluta tuttugustu aldar hóf alríkisstjórnin frekari afskipti af efnahagsmálum. 

Ástæðan fyrir þessari breytingu var sú að iðnvæðingin hafði í för með sér umtalsverðar 

breytingar á bandarískum efnahagi á þann hátt að stórfyrirtæki hófu að sanka að sér 

völdum á hátt sem þekktist ekki áður og höfðu almennir borgarar töluverðar áhyggjur af 

áhrifum einokunar á frjálsan markað og gæði lýðræðisins. Í kjölfarið beitti almenningur 

þrýstingi til að fá alríkið til að hafa eftirlit með og brjóta upp markaðseinokun. Frægasta 

dæmið um slíkt var sennilega þegar ríkisstjórn Theodore Roosevelt þvingaði Standard 

Oil til þess að kljúfa sig í nokkur smærri fyrirtæki. Önnur dæmi um aukin ríkisafskipti í 

efnahagsmálum var stofnun seðlabanka Bandaríkjanna árið 1913 og stofnun matvæla- 

og lyfjaeftirlitsins árið 1906.22 

Í kjölfar kreppunar miklu innleiddi Frankin D. Roosevelt nýjan samfélagssamning, 

hinn svokallaða New Deal. Í því fólst m.a. tilraun til þess að koma á fót vísi að 

velferðarkerfi í Bandaríkjunum, en sagnfræðingar eru almennt sammála því að 

alríkisvaldið hafi styrkst umtalsvert í kjölfar þeirra.23 Innleiðing New Deal átti eftir að 

marka tímamót í sögu sambandsstjórnarstefnu, þar sem að það leiddi til stefnu sem 

kallast samvinnu sambandsstjórnarstefna (e. cooperative federalism) og einkennist af 

aukinni áherslu á stuðning alríkisins við úrlausn félagslegra vandamála innan fylkjanna. 

Hún sker sig frá tvöfaldri sambandsstjórnarstefnu á þann hátt að í stað þess að verkefni 

og ábyrgð stjórnsýslustiganna tveggja séu aðgreind og mörkuð með skýrum hætti, eru 

þau farin að teygja sig inn á valdasvið hvers annars.24 Helsta birtingarmynd þessarar 

samvinnu eru ef til vill alríkisstyrkir til ríkjanna, sem ætlaðir eru til þess að taka á 

tilteknum félags- og efnahagslegum vandamálum innan þeirra. Stjórnir ríkjanna hafa 

hins vegar tiltölulega mikið svigrúm til þess að ráðstafa slíku fjármagni á þann hátt sem 

þeir telja bestan. Af þessu leiðir að bæði stjórnsýslustigin eru fjárhagslega ábyrg fyrir 

velferðarmálum og deila þar af leiðandi ábyrgðinni. Á meðan fyrra líkaninu hefur verið 

                                                      
22

 Zaino, Core Concepts in American History: What Everyone Should Know, 32-33. 
23

 Ira Katznelson, When Affermative Action was White: An Untold History of Racial Inequality in Twentieth-
Century America, 1. útg. (New York: W.W. Norton, 2005), 40. 
24

 Clifford Lee Staten, „Theodore Roosevelt: Dual and Cooperative Federalism,“ Presidential Studies 
Quarterly 23, nr. 1 (1993): 129-135. 
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líkt við lagköku, hefur þessu líkani verið líkt við marmaraköku (e. marble cake) – þar sem 

að þau voru ekki einungis farin að deila völdunum, heldur einnig ábyrgðinni.25 

Ekki voru allir sáttir við þessa þróun sem hafði orðið á undanförnum áratugum og 

endurspeglaðist það í kjöri Ronald Reagan til forseta, en hann boðaði nýja 

sambandsstjórnarstefnu (e. new federalism) sem fól í sér eiginlegt afturhvarf til 

tvöfaldrar sambandsstjórnarstefnu.26 Takmark þeirra var í rauninni að afturkalla þær 

breytingar sem gerðar voru á fyrri hluta tuttugustu aldarinnar og skila fylkjunum aftur 

þeirri sjálfstjórn sem þau höfðu tapað til alríkisins. Hins vegar ber að hafa í huga að í 

rauninni er fyrst og fremst um að ræða kenningu um valddreifingu, þar sem að stefnan 

felur í sér minni ríkisafskipti og umtalsverða afregluvæðingu. Viðhorfi Reagan má ef til 

vill best lýsa með tilvitnun í ummæli er hann lét falla í kosningarbaráttu sinni að 

„ríkisstjórnin er ekki svarið við vandamálum okkar, ríkisstjórnin er vandamálið.“27   

Ferlið sem Reagan byrjaði á hefur verið kallað „yfirfærslubyltingin“ (e. devolution 

revolution) og samanstendur í meginatriðum af þremur þáttum. Í fyrsta lagi ætlaði hann 

sér að lækka halla ríkissjóðs með því að draga úr ríkisstyrkjum og breyta áherslum 

þeirra. Til dæmis kom hann á svokölluðum „block grants“ sem voru stórar fjárveitingar 

alríkisins til fylkjanna með mjög litlum fyrirmælum um hvernig ætti að ráðstafa þeim. 

Þetta gerði hann til þess að draga úr afskiptum alríkisins af félags- og velferðarmálum 

innan einstaka fylkja, en fram að þessu tíðkaðist að alríkið veitti fylkjunum sérstaka 

fjárstyrki sem nýta ætti í tiltekið málefni. Í öðru lagi reyndi hann að beita sér fyrir því að 

fjöldinn allur af smærri velferðarmálum færðist yfir á ábyrgð fylkjanna í stað alríkisins. Í 

þriðja og síðasta lagi boðaði hann afregluvæðingu, en það var sennilega áhrifamesta 

breytingin.28  

Þróun sambandsstjórnarstefnunnar hófst með stofnun Bandaríkjanna og hefur hún 

haldist í hendur við sögu og þróun bandarísks samfélags. Það mætti ef til vill ganga svo 

                                                      
25

 Susan Rose-Ackerman, „Cooperative Federalism and Co-optation,“ The Yale Law Journal 1, nr. 1 (1983): 
1345-1347. ; Morton Grodzins, „The Federal System“ í Goals for Americans: The Report of the President‘s 
Commission on National Goals. The President‘s Commission on National Goals og American Assembly 
(Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1960), 77-78. 
26

 Daniel J. Elazar og John Kincaid, „Assessing the New Federalism,“ Publius 16, nr. 1 (1986): 1-2. 
27

 Irving G. Horowitz, „From the New Deal to the New Federalism,“ American Journal of Economics & 
Sociology 42, nr. 2 (1983): 134-148. 
28

 Timothy J. Conlan, From New Federalism to Devolution: Twenty-Five Years of Intergovernmental 
Reform, 1. útg. (Washington D.C.: The Brookings Institution, 1998), 141-143. 
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langt að segja að þróun sambandsstjórnarstefnunnar hafi verið þýðingarmesti 

áhrifaþátturinn í mótun stjórnskipulags Bandaríkjanna, en hugmyndir hinna fyrstu 

sambandsstjórnarmanna lögðu grundvöllinn að þeirri valddreifingu og hugmyndafræði 

sem einkennir bandarískt samfélag í dag. Hér er þó vissulega um að ræða stefnu sem 

hefur tekið umtalsverðum breytingum í gegnum aldirnar og mun það vafalaust halda 

áfram að þróast á næstu áratugum, enda hefur gætt mikillar óánægju með núverandi 

stjórnarhætti á undanförnum árum. 

2.2 Frjálslyndisstefna 

Frjálslyndisstefnan (e. liberalism) er stjórnmálaheimspekileg hugmyndafræði sem 

grundvallast í hugmyndunum um frelsi og jafnfræði.29 Helsti kenningasmiður 

frjálslyndisstefnunnar var John Locke, sem taldi alla menn eiga sér náttúruleg réttindi til 

einkaeignarréttar. Færði hann rök fyrir því að þó svo að jörðin og allar auðlindir hennar 

væru sameign allra manna, þá hefðu einstaklingar jafnframt ófrávíkjanlega rétt til að 

nýta sér þær og eigna sér afrakstur vinnu sinnar.30 Samkvæmt Locke er eignarrétturinn 

því algjört undirstöðuatriði í mannlegu eðli og þar af leiðandi í forgangi yfir allar aðrar 

reglur samfélagsins. Af þessu leiðir að hvorki hið opinbera, né aðrir einstaklingar, geta 

réttilega brotið á þessum réttindum með því að sölsa undir sig eignir annarra, en í 

rauninni taldi hann að hlutverk stjórnvalda væri fyrst og fremst að standa vörð um 

eignarréttinn.31 

Locke áleit einhvers konar samfélags sáttmála (e. social contract) ríkja manna á milli, 

þar sem að þeir koma sér saman, af fúsum og frjálsum vilja, að koma á yfirvaldi sem 

gegnir þó mjög takmörkuðu hlutverki – að standa vörð um náttúruleg réttindi manna, 

þ.e. rétturinn til lífs, frelsis og einkaeignar. Samkvæmt þessu fyrirkomulagi hefur yfirvald 

jafnframt engan rétt til þess að fara út fyrir sitt valdsvið, þar sem að slíkt myndi brjóta 

gegn grundvallarréttindum íbúanna. Ef slíkt gerist myndu borgararnir þó njóta þess 

                                                      
29

 Andrew Reeve, „Liberalism“ í The Concise Oxford Dictionary of Politics, 3. útg., ritstj. Iain McLean og 
Alistair McMillan (Oxford: Oxford University Press). 
30

 John Locke, Two Treatises of Government, 1. útg. (Oxford: Awnsham Churchill, 1690), 18-27. 
31

 Edward S. Greenberg, The American Political System, 5. útg. (University of Colorado: Harper Collins, 
1989), 38-40. 
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siðferðislega réttar að slíta tengsl við yfirvöld og með samkomulagi mynda sér nýtt 

yfirvald.32  

Í sjálfstæðisyfirlýsingu Bandaríkjanna sem Thomas Jefferson og fleiri skrifuðu, var 

skýr tilvísun í frjálslyndisstefnuna og þá sérstaklega hugmyndina um einstaklingsfrelsið, 

sbr. ákvæði sem tilgreina að allir menn séu skapaðir jafnir og njóti tiltekinna, 

óframseljanlegra réttinda og eru þau meðal annars eftirfarandi: rétturinn til lífs, frelsis 

og leitarinnar að hamingju. Til þess að standa vörð um þessi réttindi „eru stjórnvöld 

stofnsett af mönnum og sækja réttmæt völd sín í samþykki þeirra er þau ríkja yfir.“ 

Samkvæmt þessum skilgreiningum á réttindum borgaranna og hlutverki stjórnvalda sem 

útlistuð voru í sjálfstæðisyfirlýsingunni, höfðu bresk stjórnvöld ítrekað brotið á 

mannréttindum nýlendubúa og höfðu þar af leiðandi fyrirgert lögmæti sínu til þess að 

ríkja yfir þeim. Nýlendubúum bar því siðferðisleg skylda að afneita ofríki bresku 

krúnunnar.33 Þetta átti eftir að hafa gífurleg áhrif á þróun stjórnarfars í Bandaríkjunum, 

þá sérstaklega hvað varðar viðhorf þeirra gagnvart miðstýrðum stjórnvöldum. 

Ljóst er að klassísk frjálslyndisstefna (e. classical liberalism) eins og hún birtist í 

Bandaríkjunum, einkennist af mjög samkeppnismiðaðri einstaklingshyggju, að því leyti 

að hún gerir í rauninni ráð fyrir því að menn séu fyrst og fremst ábyrgir fyrir sjálfum sér, 

þeir séu virðisaukandi og ávallt að reyna að bæta sig í samanburði við aðra. Færa má rök 

fyrir því að hvergi annars staðar sé hægt að finna almennt jafn óbilandi trú á 

einstaklingshyggju og á meðal Bandaríkjamanna. Í ferð sinni til Bandaríkjanna veitti 

Alexis de Tocqueville því til að mynda athygli að Bandaríkjamenn „skulda engum 

mönnum neitt, krefjast einskis frá neinum manni; þeir venja sig á að telja að þeir standi 

ávallt einir, og þeir eru gjarnir á að trúa því að örlög þeirra séu í þeirra eigin höndum.“34   

Ein helsta birtingarmynd þessarar einstaklingshyggju er í trú Bandaríkjamanna á 

kenningar Adams Smith um hinn frjálsa markað. Í fyrsta lagi taldi Smith að fyrst að 

kenningar Locke um eignarréttinn, þá sérstaklega hvað varðar lögmæta tilfærslu eignar 

frá einum einstaklingi til annars, teldust til náttúruréttar; þá væri rökrétt að ætla að 

ríkisafskipti af efnahagslífinu teldust til afskipta af sjálfri náttúrunni. Í öðru lagi taldi 

                                                      
32

 Sama heimild, 36-38. 
33

 The Declaration of Independence. 
34

 Greenberg, The American Political System, 36-38. 
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hann að eigingirni einstaklingsins væri hagkvæm fyrir samfélagið vegna þess að 

markaðslögmál myndu leiða til þess að þjónustu og vöru er úthlutað á þann besta 

mögulega hátt.35  

Mikilvægt er að hafa í huga að forsaga Bandaríkjanna er sérkennileg á þann hátt að 

landið var að miklu leyti byggt af fólki á flótta frá kúgun léns- og klerkaveldisins í hinum 

svokallaða gamla heimi. Þó svo að þessi gamalgróna frásögn af landnámi Bandaríkjanna 

sé vafalaust ýkt að einhverju leyti, er ekki hægt að neita því að hún hefur sett mark sitt á 

pólitíska hugmyndafræði Bandaríkjamanna. Það sem gerir hana hins vegar einstaka í 

samanburði við önnur vestræn ríki, er það að nær öll hefðbundin hugmyndafræði 

bandarískra stjórnmála fellur einungis undir kenningar frjálslyndisstefnunnar. 

Stjórnmálafræðingurinn Louis Hartz vakti til að mynda athygli á því að tryggð 

Bandaríkjamanna við hugmyndafræði John Locke er svo sterk að hún hefur aldrei verið 

viðurkennd sem það sem hún er: frjálslyndisstefna. Í rauninni hefur aldrei verið til nein 

frjálslyndishreyfing eða raunverulegur frjálslyndisflokkur í Bandaríkjunum – einungis 

„hinn bandaríski lífsstíll“ sem hann kallaði þjóðerniskennda framsögn á kenningum 

Locke. Taldi hann jafnframt að Bandaríkjamenn gerðu sér almennt ekki grein fyrir 

þessari tengingu þar á milli.36  

Hinn bandaríski lífsstíll, eða það sem Bandaríkjamenn kalla „bandarísk gildi,“ 

endurspeglar frjálslyndisstefnuna með skýrum hætti í þeirra daglega lífi og sumir hafa 

gengið svo langt að kalla frjálslyndisstefnuna grundvöll bandarískrar menningar. Í þeim 

felast meðal annars þau gildi, sem útlistuð voru í sjálfstæðisyfirlýsingunni hér að ofan, 

en einnig eru hugmyndirnar um að ná fram velgengni og frama á eigin forsendum, mjög 

áberandi.37 Helsta birtingarmynd þessara gilda út á við er sennilega í þeirri bandarísku 

sérstöðuhyggju (e. American exceptionalism) sem gjarnan er kennd við „bandaríska 

drauminn.“ Rithöfundurinn James Truslow Adams skilgreindi hann sem „drauminn um 

samfélag þar sem að allir menn og allar konur geta náð mestum frama í samræmi við 

getu sína, og öðlast viðurkenningu annarra fyrir sína verðleika, óháð tilviljunarkenndum 

                                                      
35

 Sama heimild, 42. 
36

 Louis Hartz, „From the Liberal Tradition in America,“ í The American Polity Reader, 2. útg., ritstj. Ann G. 
Serlow, W. Wayne Shannon og Everett C. Ladd (New York/London: W.W. Norton & Company, 1993), 14-
20. 
37

 Greenberg, The American Political System, 42. 
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aðstæðum við fæðingu eða stöðu.“38 Ef eitthvað er til í þessu, trúir hinn almenni 

Bandaríkjamaður að grundvallarforsendur samfélagsins, séu þær að allir hafi sömu 

tækifæri til þess að klífa metorðastigann – en þeir verði þó að gera slíkt upp á eigin 

spýtur.  

Því hefur mótast samfélag þar sem að sjálfstæði, samkeppni og einstaklingsbundinn 

árangur eru í hávegum höfð, en almannaframtak sem felur í sér eflingu hins opinbera er 

litið hornauga. Í því felst meðal annars mótstaða við innleiðingu velferðarkerfis, eða 

önnur hugmyndafræði sem ekki samræmist hinum bandarísku gildum. Af þessu leiðir að 

vinstri hugmyndafræði á borð við sósíalisma, náði sér aldrei á strik í Bandaríkjunum, 

vegna þess að hún felur gjarnan í sér meiri ríkisafskipti af efnahagslífinu og brot á 

einkaeignarréttinum með jafnari dreifingu tekna í samfélaginu. Grundvallarmunurinn á 

þeim sem trúa staðfast á frjálslyndið og öðrum, virðist vera sá að þeir eru líklegri til þess 

að líta í eigin barm, frekar en að horfa til og kenna utanaðkomandi ástæðum, um 

aðstæður sínar.39 

                                                      
38

 Jim Cullen, The American Dream: A Short History of an Idea that Shaped a Nation, 1. útg. (Oxford: 
Oxford University Press, 2004), 7. 
39
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3  Heilbrigðiskerfi Bandaríkjanna  

Í þessum kafla verður fjallað um þær umbætur og tilraunir til umbóta, sem gerðar hafa 

verið á heilbrigðiskerfi Bandaríkjanna. Í fyrri undirkaflanum verður fjallað um þær 

breytingar sem gerðar hafa verið út frá sjónarhóli þeirra sem eru fylgjandi því að gera 

umbætur. Í seinni undirkaflanum verður farið yfir helstu mótrökin sem andstæðingar 

þeirra notuðu til rökstuðnings gegn breytingum á heilbrigðiskerfinu. 

3.1 Umbætur á heilbrigðiskerfi Bandaríkjanna í sögulegu samhengi 

Það er vissulega hægt að færa rök fyrir því að efling heilbrigðiskerfisins myndi stangast á 

við bandarísk gildi, en það eru reyndar nákvæmlega þau rök sem notuð voru gegn 

tillögum Franklin D. Roosevelt á fyrri hluta tuttugustu aldar. Það var á því tímabili sem 

umbótasinnar urðu áberandi í kjölfar þess að framfararstefnan naut vinsælda. Í kjölfar 

kreppunnar miklu innleiddi Franklin D. Roosevelt svo „New Deal“ eins og kom fram hér 

að framan. Í því fólst m.a. innleiðing opinberlega fjármagnaðrar heilbrigðisþjónustu, sem 

læknasamtök Bandaríkjanna gagnrýndu svo harðlega, að hann neyddist til þess að hætta  

við. Ástæðan var sú að læknar á þeim tíma voru þeirrar skoðunar að aðkoma alríkisins 

að lýðheilsumálum ætti að takmarkast við tiltölulega sérhæft starfssvið með áherslu á 

að berjast við hættulega smitsjúkdóma, eða til þess að vera öryggisnet fyrir hina fátæku. 

Vegna þeirrar gífurlegu áhrifa og virðingar sem læknastéttin naut gátu læknar 

auðveldlega beitt sér fyrir því að aðkoma ríkisins að heilbrigðismálum væri takmörkuð til 

muna. Það var upp úr þessum aðstæðum sem hinn alræmdi ótti heilbrigðisgeirans við 

alhliða heilbrigðisþjónustu varð að einhvers konar hefð í Bandaríkjunum.40 

Arftaki Roosevelts, Harry S Truman gerði einnig tilraunir til innleiðingar á alhliða 

heilbrigðisþjónustu, en mætti sömuleiðis harðri mótspyrnu læknasamtakanna.41 Þrátt 

fyrir að hvorugum hefði tekist ætlunarverk sitt, settu þeir ákveðið fordæmi. Fyrstu 

raunverulegu framfarirnar náðust í forsetatíð Lyndon B. Johnson, þegar hann innleiddi 

„Medicare,“ sem er heilbrigðistrygging fyrir fólk 65 ára og eldri, öryrkja og fólk með 
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nýrnabilun á lokastigi.42 Jafnframt kom hann á „Medicaid,“ sem er samstarfsverkefni 

alríkis og ríkjanna, um að styrkja lágtekjufólk, og bjóða upp á ýmiskonar bætur, sem ekki 

eru innifaldar í Medicare.43 Rétt eins og forverar hans mætti Johnson forseti harðri 

mótspyrnu, þá sérstaklega frá læknasamtökunum og tryggingafyrirtækjum, sem sögðu 

breytingarnar stangast á við bandarísk gildi á þeim grundvelli að um væri að ræða 

skyldubundna félagslega heilbrigðisþjónustu (e. socialized medicine), sem myndi 

jafnframt draga úr gæðum þjónustunnar. Það er því ekki skrítið að ítrekaðar tilraunir til 

umbóta á heilbrigðiskerfinu hafi espað upp íhaldssama stjórnmálamenn, sem jafnframt 

nutu stuðnings læknasamtakanna. Á hinn bóginn sögðu málsvarar hennar að áætlunin 

væri hönnuð til þess að koma til móts við þá sem raunverulega þurfa á 

heilbrigðisþjónustu að halda. Þar af leiðandi samræmdist hún bandarískum gildum um 

réttsýni og jöfnuð.44 Fyrir utan þær lýðheilsulegu framfarir sem náðust í forsetatíð 

Johnsons, voru mikilvægustu breytingarnar ef til vill að svo virðist sem þær hafi komið af 

stað ákveðinni hugarfarsbreytingu hjá Bandaríkjamönnum. Í skýrslu þáverandi 

landlæknis Bandaríkjanna frá árinu 1967 voru niðurstöður m.a. þær að þökk sé 

Medicare, væri ímynd heilbrigðiskerfisins að breytast og sömuleiðis gæði þjónustunnar. 

Þó benti hann jafnframt á að ört vaxandi kostnaður væri áhyggjuefni.45  

Áhyggjur landlæknis voru svo sannarlega á rökum reistar því að um miðjan níunda 

áratug síðustu aldar var heilbrigðisþjónusta þó allt of kostnaðarsöm og nokkuð ljóst að 

Medicare var ófært um að mæta þörfum allra, enda þurftu sífellt fleiri að greiða 

mismuninn úr eigin vasa. Á sama tíma varð ákveðin stefnubreyting þegar Ronald Reagan 

var kjörinn forseti, en hann barðist fyrir minni ríkis- og regluvæðingu. Það hefði því ekki 

átt að koma á óvart að hann leitaðist eftir því að draga úr útgjöldum hins opinbera til 

félagsmála og þar var heilbrigðiskerfið ekki skilið eftir útundan. Á fyrstu tveimur árunum 

voru gerðar breytingar, sem í fyrsta lagi veittu ríkjunum aukið vald yfir því hvernig fé til 

                                                      
42

 The Official U.S. Government Site for Medicare, „What‘s Medicare?,“ https://www.medicare.gov/sign-
up-change-plans/decide-how-to-get-medicare/whats-medicare/what-is-medicare.html (sótt 15. 
nóvember 2016). 
43

 The Official U.S. Government Site for Medicare, „Medicaid,“ https://www.medicare.gov/your-
medicare-costs/help-paying-costs/medicaid/medicaid.html (sótt 15. nóvember 2016). 
44

 Kant Patel, Health Care Politics and Policy in America, 3. útg. (New York: M.E. Sharpe, 2006), 43-44. 
45

 William H. Stewart, „The Positive Impact of Medicare on the Nation‘s Health Care Systems,“ Social 
Security Bulletin 30, nr. 7 (1967): 9-12. 

https://www.medicare.gov/sign-up-change-plans/decide-how-to-get-medicare/whats-medicare/what-is-medicare.html
https://www.medicare.gov/sign-up-change-plans/decide-how-to-get-medicare/whats-medicare/what-is-medicare.html
https://www.medicare.gov/your-medicare-costs/help-paying-costs/medicaid/medicaid.html
https://www.medicare.gov/your-medicare-costs/help-paying-costs/medicaid/medicaid.html


20 

 

heilbrigðismála væri ráðstafað og í öðru lagi takmörkuðu fjárveitingar alríkisins. Þrátt 

fyrir það stakk hann einnig upp á „Medicare Catastrophic Coverage Act“ sem stækkaði 

gildissvið Medicare, en það var fjármagnað með aukinni skattaábyrgð á stétt 

hátekjufólks, sem var ekki vinsælt á meðal eldri kynslóðarinnar. Þessi lög voru 

afturkölluð í stjórnartíð George H.W. Bush en á sama tíma hélt kostnaður áfram að 

aukast ískyggilega á tíunda áratuginum. Skoðanakannanir frá þessum tíma bentu til þess 

að meirihluti Bandaríkjamanna hefði tiltölulega neikvæða skoðun á heilbrigðiskerfinu.46   

Betrumbætur á heilbrigðiskerfinu var því eitt af stóru baráttumálum ríkisstjórnar Bill 

Clinton, sem var fyrsti Demókratinn til að gegna embætti forseta í rúmlega áratug. Strax 

í sama mánuði og hann tók við embætti setti hann á fót starfshóp, sem átti að leggja 

drög að ítarlegri áætlun til þess að koma á alhliða heilbrigðisþjónustu fyrir alla 

Bandaríkjamenn. Til þess að leiða hópinn valdi hann sjálfa forsetafrúna Hillary Clinton, 

en það var óvanaleg ákvörðun sem átti eftir að hafa afdrifaríkar afleiðingar. Áform 

þeirra voru að koma á fót samvinnukerfi fyrir heilbrigðistryggingar þar sem að allir íbúar 

þyrftu annað hvort að sækja um heilbrigðistryggingu hjá slíkum 

„heilbrigðisbandalögum“ (e. health alliance) eða þá að fá svipaða heilbrigðistryggingu 

frá vinnuveitanda sínum, en skikka átti stórfyrirtæki til þess að bjóða starfsmönnum 

sínum slíka tryggingu. Einnig átti að setja á laggirnar sérstaka stofnun sem myndi hafa 

yfirumsjón með heilbrigðiskerfinu.47 Til þess að kynna heilbrigðisfrumvarpið ferðuðust 

forsetahjónin um Bandaríkin og töluðu við almenning, en líkt og með fyrri tilraunir til 

þess að koma á alhliða heilbrigðisþjónustu voru áform þeirra mjög umdeild.  

Allt frá augnablikinu sem Hillary Clinton var valin til þess að leiða starfshópinn taldi 

almenningur að fyrirhugaðar breytingar á heilbrigðiskerfinu væru úr hennar 

hugmyndasmiðju og uppnefndu andstæðingar þess það „HillaryCare.“ Auk þess var 

aðallega henni kennt um af fylgismönnum frumvarpsins, þegar ekki tókst að framfylgja 

áætluninni og heilbrigðisfrumvarpið strandaði í þinginu, en Repúblikanar, íhaldsmenn og 
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tryggingafélög höfðu barist gegn því með kjafti og klóm.48 Clinton þurfti því að gefa 

fyrirhugaðar breytingar upp á bátinn.  

Um aldamótin var því nokkuð ljóst að nauðsynlegt væri að ráðast í breytingar á 

heilbrigðiskerfinu og var vægast sagt hart tekist á um málefnið í stjórnartíð George W. 

Bush. Það var þó ekki fyrr en eftir að Barack Obama var kjörinn forseti sem raunverulega 

var ráðist í frekari umbætur. Árið 2008 var staðan orðin sú að heilbrigðiskerfi 

Bandaríkjanna var ekki einungis orðið hið dýrasta í heiminum í hlutfalli við verga 

landsframleiðslu, heldur voru gæði þjónustunnar þrátt fyrir það mun lakari heldur en í 

öðrum iðnvæddum ríkjum.49 Í kosningabaráttu sinni hafði Obama ítrekað talað fyrir 

alhliða heilbrigðisþjónustu og nefndi hann m.a. þá staðreynd að orðræða og hefð sl. 

áratuga hefði fælt Bandaríkjamenn frá slíkum umbótum vegna hræðslu við hærri 

skattlagningu og aukin umsvif hins opinbera.50 Það var svo árið 2010 sem hið svokallaða 

Obamacare var samþykkt, en þetta nafn var upphaflega notað í neikvæðri merkingu af 

andstæðingum frumvarpsins.51 Í frumvarpinu fólust fyrst og fremst umbætur sem voru 

ætlaðar til þess að auka aðgengi almennings að heilbrigðisþjónustu og ná stjórn á sífellt 

vaxandi útgjöldum með aukinni regluvæðingu og markvissari skattlagningu. Til marks 

um hvernig Obamacare markaði tímamót í breytingum á hinum svokölluðu bandarísku 

gildum er gott að hafa í huga að fyrirmyndin að lagafrumvarpinu var hið svokallaða 

„Romneycare,“ sem Repúblikaninn Mitt Romney, andstæðingur Obama og forsetaefni 

Repúblikanaflokksins árið 2012 kom á í heimaríki sínu árið 2006.52 Því ætti að vera 

nokkuð ljóst að um var að ræða frumvarp sem byggði á hugmyndum beggja flokkanna. 

Jákvæð áhrif Obamacare voru margvísleg, en þau þrjú atriði sem helstu máli skipta 

eru að mínu mati eftirfarandi: í fyrsta lagi lækkaði hlutfall ríkisborgara án 
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sjúkratryggingar umtalsvert, í öðru lagi dró úr halla ríkissjóðs og í þriðja lagi sköpuðust 

mörg ný störf.  

Fleiri ríkisborgarar með sjúkratryggingu: Samkvæmt könnun sem gerð var á vegum 

American Community lækkaði hlutfall ótryggðra í öllum kjördæmum og í yfirliti sínu frá 

árinu 2016 kynnti forsetinn gögn sem sýndi fram á að hlutfallið hafði lækkað um sem 

samsvarar 43% á landsvísu, eða úr 16% frá árinu 2010 í einungis 9,1% árið 2015.53  Þó 

svo að megin takmarkið hafi verið að auka hlutfall ríkisborgara með sjúkratryggingar, er 

mjög gaman að skoða þau jákvæðu áhrif sem urðu óbeint af þessari þróun. Til dæmis 

má nefna að þessari nýju bylgju af fólki sem gat nýtt heilbrigðisþjónustuna og 

raunverulega greitt fyrir hana, fylgdi einnig töluvert fjármagn til heilbrigðisstofnana. 

Ástæðan fyrir því var sú að nú þegar eru í gildi lög sem meina ríkisreknum 

heilbrigðisstofnunum að vísa fólki frá, sem er í bráðri hættu hvort sem að það er með 

sjúkratryggingu eða ekki. Afleiðingarnar voru þær að stór hluti þeirra sem þurfti á að 

halda og nýtti sér heilbrigðisþjónustuna gat jafnframt ekki greitt fyrir hana. Þar af 

leiðandi fengu heilbrigðisstofnanir aldrei greitt fyrir mjög hátt hlutfall af þeirri þjónustu 

sem þær veittu eða um það bil 20% af öllum reikningum, en bersýnilega hafði þetta því í 

för með sér umtalsverða aukningu á tekjum heilbrigðisstofnana.54  

Minni halli ríkissjóðs: Í tilkynningu frá fjárlagaskrifstofu Bandaríkjaþings (e. 

Congressional Budget Office) var áætlað að lögin myndu leiða til þess að halli ríkissjóðs í 

heilbrigðisrekstri myndi lækka um rúmlega $200 milljarða.55 Þessi áætlun var þó gerð 

áður en að Hæstiréttur Bandaríkjanna úrskurðaði svo, að ekki mætti skylda hvert og eitt 

ríki til þess að taka þátt í útþenslu á Medicaid verkefninu gegn vilja þeirra. Í kjölfarið 

leiðrétti fjárlagaskrifstofan tölurnar í $84 milljarða, en þó ber að hafa í huga að hún 

áætlaði að breytingarnar myndu hægt og rólega ganga til baka á meðan væri verið að 
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taka upp lagafrumvarpið í nokkrum skrefum og ganga svo aftur til baka eftir u.þ.b. tíu 

ár.56  

Fleiri ný störf: Í yfirliti forsetans frá árinu 2016 kom einnig fram að í kjölfar 

lagasetningarinnar sköpuðust fleiri ný störf í einkageiranum og jafnframt sýndu tölur frá 

ríkisreknum heilbrigðisstofnunum ekki fram á aukið atvinnuleysi.57 Á árunum 2010 til 

2014 sköpuðust að meðaltali 240.000 ný störf á hverju ári, en þetta meðaltal jókst svo í 

354.000 um mitt ár 2014 og í dag er áætlað að á meðaltali bætist við um 500.000 ný 

störf á hverju ári.58  

Það sem virðist hafa skipt stjórnmálamenn mestu máli var tvennt: bann við „pre-

existing condition,“ þ.e. að fólk með heilbrigðisvandamál sem hófst áður en 

heilbrigðistrygging þeirra tók gildi og að ungt fólk megi vera á tryggingu foreldra til 26 

ára aldurs. Einu sinni var ekki óalgengt að sumar heilbrigðistryggingar greiddu ekki fyrir 

heilbrigðisþjónustu vegna vandamála sem byrjuðu áður en að fólk fékk sér trygginguna. 

Vegna Obamacare er ólöglegt að mismuna fólki á þessum grundvelli.59 Ungt fólk er 

jafnframt sá samfélagshópur sem hafði hæsta hlutfall ótryggðra, en Obamacare gerði 

þeim kleift að nýta sér heilbrigðistryggingu foreldra sinna til 26 ára aldurs.60   

Obamacare er þó langt frá því að vera fullkomið. Ein af neikvæðu hliðum þess er sú 

að þrátt fyrir að áætlað sé að frumvarpið muni stuðla að minni halla ríkissjóðs, er 

kostnaður engu að síður töluverður og í sumum ríkjum er ekki nema einn þjónustuaðili, 

sem getur keyrt upp kostnað. Ástæðan fyrir því er sú að mörg tryggingafélög hafa dregið 

sig í hlé vegna bágrar stöðu á tryggingamörkuðum. Heilbrigðistryggingafélagið Humana 

var fyrst af hinum stóru tryggingafélögum til þess að tilkynna að þeir ætluðu alfarið að 
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yfirgefa tryggingamarkað Obamacare og hætta sölu á einstaklingstryggingum.61 Þó svo 

að þeirra markaðshlutdeild sé ekki mjög stór hlutfallslega, óttast margir að þeir muni 

setja öðrum tryggingafélögum fordæmi. Framkvæmdastjóri tryggingafélagsins Aetna 

hefur talað um að heilbrigðistryggingamarkaðurinn sé í frjálsu falli og spáir því að 

„trygginga-eyðimerkur“ muni myndast víðsvegar um Bandaríkin.62   

Staðan er nú orðin sú að íbúar í allt að eitt þúsund sýslum hafa einungis um eitt 

tryggingafélag að velja úr, þegar þau sækja um heilbrigðistryggingu á vegum hins 

opinbera. Í fimm ríkum – Alaska, Alabama, Oklahoma, South Carolina og Wyoming – er 

einungis eitt tryggingafélag sem bíður upp á heilbrigðistryggingar á mörkuðum 

Obamacare og í tveimur öðrum ríkjum eru einungis tvö tryggingafélög í boði í örfáum 

sýslum. Skortur á samkeppni á mörkuðum Obamacare skapar margvísleg vandamál, en 

t.d. hafa flestar rannsóknir bent til þess að markaðir með lægra hlutfall af 

tryggingafélögum, séu líklegri til þess að bjóða upp á dýrari vátryggingar. Alríkisgögn 

hafa svo sannarlega sýnt fram á að heilbrigðistryggingar eru dýrari í þeim ríkjum þar sem 

einungis er hægt að velja úr um eitt tryggingafélag.63  

Í kosningabaráttu sinni talaði Donald J. Trump ítrekað gegn þessum umbótum og 

hefur hann einnig lýst yfir því að hann ætli sér að afturkalla lögin. Nú þegar hann hefur 

verið kjörinn 45. forseti Bandaríkjanna ríkir því töluverð óvissa um framtíð 

heilbrigðiskerfisins. Hvort hann muni standa við loforð sín er ekki fullvíst, en engu að 

síður virðist sem svo að Bandaríkjamenn séu farnir að gera sig tilbúna til þess að takast á 

við þann raunveruleika að svo gæti farið. Í skýrslu fjárlagaskrifstofu Bandaríkjaþings frá 

árinu 2015 voru niðurstöður m.a. eftirfarandi: Í fyrsta lagi myndi tap ríkissjóðs líklegast 

aukast um $137 milljarða á árunum 2016-2025. Hins vegar ályktaði skrifstofan að það 

séu of mörg óþekkt eða óútreiknanleg atriði, sem taka þarf með í reikninginn og því 

gætu afleiðingarnar hugsanlega verið jákvæðar. Til dæmis telur hún að framboð á 
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vinnuafli myndi aukast og þar af leiðandi verður hagkerfið afkastameira. Á hinn bóginn 

hafa þeir áhyggjur af því að vaxandi tekjuhalli ríkissjóðs gæti leitt til hærri 

vaxtaprósentu, sem myndi ekki einungis leiða til hærri vaxtagreiðslna, heldur einnig 

draga úr hagvexti. Einnig telja þeir að ef fólk missir sjúkratryggingarnar sínar muni 

hlutfall þeirra sem fá sjúkratryggingu frá vinnuveitanda sínum hækka, en slík trygging 

yrði þó dregin frá launum fyrir útborgun, sem leiðir til þess að fólk fær minna útborgað 

og þar af leiðandi minnka skatttekjur ríkisins. 

3.2 Röksemdarfærslur gegn breytingum á heilbrigðiskerfinu 

Ein helsta ástæða þess hversu illa hefur gengið að gera breytingar á heilbrigðiskerfinu, 

er sú að öflug hagsmunasamtök á borð við læknasamtök Bandaríkjanna hafa verið á 

meðal hörðustu andstæðinga þess frá upphafi. Bandarísku læknasamtökin eru á meðal 

stærstu og áhrifaríkustu hagsmunasamtaka í heilbrigðisgeiranum, en pólitísk áhrif þeirra 

á meðal grasrótarinnar eru umtalsverð. Læknasamtökin eru jafnframt á meðal best 

fjármögnuðu þrýstihópa í Bandaríkjunum og hafa þau með virkum hætti reynt að hafa 

áhrif á niðurstöður þingsins. Frá upphafi hafa þeir talað fyrir sjálfstæðum og 

einkareknum heilbrigðisgeira, en fjárhagslegir hagsmunir lækna og réttur þeirra til þess 

að starfa sjálfstætt eru þeirra helstu baráttumál.64 Stefnu læknasamtakanna má ef til vill 

best lýsa með tilvísun í Dr. Morris Fishbein sem var ritstjóri Journal of the American 

Medical Association á árunum 1924-1950. Hann sagði að læknasamtökin væru á móti 

„öllum tegundum trygginga, skyldutryggingu, jafnvel gegn háum aldri og atvinnuleysi, 

sem táknar inngrip ríkisins í einkalíf einstaklinga, skerðingu á einstaklingsábyrgð, 

veikingar þjóðareinkenna, eða skýrra skrefa í átt að annaðhvort kommúnisma eða 

alræðisstjórn.“65  

Líkt og kom fram í kaflanum hér á undan mætti Franklin D. Roosevelt harðri 

mótstöðu frá læknasamtökum Bandaríkjanna þegar hann reyndi að koma á opinberlega 

fjármagnaðri heilbrigðisþjónustu, en þeir ályktuðu að afskipti hins opinbera af 
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heilbrigðisgeiranum myndi stangast á við bandarísk gildi. Ástæðan var sú að 

læknasamtökin voru almennt á móti fyrirtækjavæðingu heilbrigðisþjónustunnar, óháð 

því hvort að hún væri fjármögnuð af hinu opinbera eða ekki, en fram að þessu höfðu 

flestir læknar starfað sjálfstætt. Á hinn bóginn er mikilvægt að hafa í huga að á fyrri 

hluta tuttugustu aldar var ekki algengt að fólk keypti sér sjúkratryggingu, enda var 

læknisþjónusta almennt ekki dýr og í mörgum tilvikum voru heimalækningar álíka 

skilvirkar. Framfarir í læknavísindum leiddu þó til þess að kostnaður jókst umtalsvert og 

voru það niðurstöður nefndar sem sett var á laggirnar vegna ört vaxandi 

heilbrigðiskostnaðar, að draga mætti úr kostnaði við heilbrigðisþjónustu og bæta 

aðgengi hennar með því að fá lækna og heilbrigðisstarfsmenn til þess að vinna frekar 

saman og þar af leiðandi deila með sér kostnaði á dýrum tækjabúnaði.66   

Hér var því fyrst og fremst um að ræða hagsmunamál fyrir lækna, sem töldu að 

fyrirætlanir ríkisins ógnuðu réttindum þeirra til þess að starfa sjálfstætt. Þeir ályktuðu 

einnig að skyldubundin heilbrigðistrygging myndi takmarka val sjúklinga og draga úr 

gæðum heilbrigðisþjónustunnar. Læknasamtökin töldu því að slíkar breytingar væru 

siðferðislega rangar og samþykkti fulltrúaráð samtakanna einróma tillögu að berjast 

gegn slíkum breytingum. Vísuðu þeir með skýrum hætti í kommúnisma í herferð sinni 

gegn frumvarpinu, með því að uppnefna tillöguna og þá lækna sem henni voru fylgjandi 

„læknasovétisma.“ Að lokum fór svo að forsetinn óttaðist að mótstaða 

læknasamtakanna gæti ógnað öllu almannatryggingakerfinu sem hann var að reyna að 

koma á og játaði hann sig því sigraðan að lokum og dró tillöguna til baka.67   

Harry S Truman, arftaki Roosevelts, reyndi sömuleiðis að koma á vísi að alhliða 

heilbrigðisþjónustu, en mætti að sama skapi harðri mótspyrnu læknasamtakanna, sem 

fordæmdu heilbrigðisstefnu Trumans og sögðu hana vera „plágu frá gamla heiminum“ 

sem myndi færa læknavísindin aftur um fimmtíu ár. Með því að veita honum 

mótspyrnu, töldu þeir sig vera að standa vörð um bandarísk gildi, en þeir höfðu haldið 

því fram áratugum saman að umbætur á heilbrigðiskerfinu myndi vera hvati til byltingar. 

Frumvarp forsetans kölluðu þeir „framlengingu á yfirráðum rússneskra kommúnista yfir 
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heiminum“ og „alvarlega ógn við frelsi sitt.“ Læknasamtökin fengu tryggingafélög og 

atvinnuveitendur yfir á sitt band og hvöttu þau einstaklinga til þess að kaupa sér sína 

eigin sjúkratryggingu, til þess að koma í veg fyrir að þau væru „hneppt í þrældóm.“ 

Stjórnmálamenn frá Suðurríkjunum gengu einnig til liðs við þá og vöruðu við að stefnan 

myndi binda enda á aðskilnað kynþátta á heilbrigðisstofnunum og veita svörtum 

læknum ýmis réttindi. Þetta var því í fyrsta skipti sem heilbrigðisgeirinn réðst í allsherjar 

hræðsluáróður til þess að koma í veg fyrir breytingar. Enn og aftur tókst þeim að koma í 

veg fyrir umbætur á heilbrigðiskerfinu, en það var þó stofnun kommúnistastjórnar í 

Austur-Þýskalandi og sigur Kommúnistaflokks Mao Zedong í borgarastyrjöldinni í Kína 

sem gerði lokaútslagið.68  

Fyrstu raunverulegu umbæturnar sem tókst að koma í gegn voru Medicare og 

Medicaid sem samþykktar voru í forsetatíð Lyndon B. Johnson, en þær mættu þó einnig 

harðri mótspyrnu frá læknasamtökunum og tryggingafélögum, sem beittu sama 

hræðsluáróðri og áður. Ferlið hófst að vísu þegar John F. Kennedy var ennþá forseti, en 

á þeim tíma fengu læknasamtökin, heimilislækna þingmanna, til þess að reyna að hafa 

áhrif á skoðanir þeirra og beita þá þrýstingi. Þó svo að þeim hafi tekist að hægja 

umtalsvert á ferlinu, voru læknasamtökin farin að tapa mikilvægum bandamönnum á 

borð við spítalasamtök Bandaríkjanna og nokkur af stóru tryggingafélögunum, sem voru 

farin að finna fyrir áhrifum lélegrar heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða. Í kjölfar þess að 

Kennedy var ráðinn af dögunum gat Johnson notfært sér þann mikla stuðning sem hann 

naut til þess að keyra frumvarpið í gegnum þingið. Til þess að friðþægja lækna fengu 

þeir umtalsverðar greiðslur.69  

Deilunni um heilbrigðiskerfið var þó hvergi nærri lokið og andstæðingar þess snéru 

vörn í sókn þegar Ronald Reagan var kjörinn forseti árið 1980. Hann var vafalaust einn 

harðasti andstæðingur ríkisafskipta í Bandaríkjunum og var hann á móti afskiptum hins 

opinbera á öllum stjórnsýslustigum.70  Á fyrri hluta sjöunda áratugarins hafði hann tekið 
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þátt í herferð læknasamtakanna, með því að taka upp hljómplötu þar sem hann 

gagnrýndi þær hugmyndir að ríkið ætti að niðurgreiða heilbrigðisþjónustu. Varaði hann 

hlustendur við því að slíkt væri ein af hinum hefðbundnu leiðum til þess að koma á 

miðstýrðu hagkerfi eða sósíalisma, enda mjög auðvelt að „dulbúa heilbrigðisstefnur sem 

mannúðarverkefni.“71 En þegar hann var spurður út í þetta málefni í kosningarbaráttu 

sinni tæplega tuttugu árum síðar, svaraði hann að hann hefði aldrei verið á móti 

hugmyndinni að efla heilbrigðisþjónustuna, heldur að hann hafi frekar stutt annað 

frumvarp, sem var til afgreiðslu á þinginu á sama tíma. Þessa fullyrðingu drógu margir í 

efa og kosningateymi mótframbjóðanda hans sagði hann vera að hagræða 

sannleikanum.72  

Hér virðist Reagan hafi átt við Eldercare tillöguna frá forsetatíð Kennedy og Johnson, 

sem var betrumbætt útgáfa af Medical Assistance for the Aged, eða Kerr-Mills lögin eins 

og þau voru gjarnan kölluð.73 Um var að ræða tillögu Demókratana Roberts S. Kerr og 

Wilburs Mills, en þeir höfðu báðir barist gegn Medicare tillögunni og Mills kom ítrekað í 

veg fyrir að frumvarpið kæmst á dagskrá. Þess í stað voru þeir fylgjandi því að hrinda í 

gang smærra verkefni sem ríkin og staðbundin stjórnvöld gætu valið um að taka þátt í 

því. Svo virðist sem að læknasamtökin hafi gert sér grein fyrir því að þau þyrftu að láta 

undan að einhverju leyti og þar af leiðandi reyndt að koma þessu frumvarpi á framfæri í 

stað Medicare. Á hinn bóginn gekk Kerr-Mills verkefnið mjög illa þar sem að einungis 

tuttugu og átta ríki tóku þátt í því og skilaði það sér ekki nema að mjög takmörkuðu leyti 

til þeirra sem það var ætlað.74   

Í fyrstu stóru ræðunni um heilbrigðismál, lýsti stjórn Reagans yfir því að þeir ætluðu 

sér að auka samkeppni í heilbrigðisgeiranum og til að byrja með reyndu þeir vissulega að 
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draga úr afskiptum hins opinbera. En þrátt fyrir það tókst þeim það ekki nema að frekar 

takmörkuðu leyti.75  

Á hinn bóginn varð sú breyting að í stað læknasamtakanna, voru það íhaldsmenn og 

frjálshyggjumenn, þá sérstaklega úr Repúblikanaflokknum, sem urðu hinir mestu 

andstæðingar breytinga á heilbrigðiskerfinu. Bill Clinton fékk að kynnast því í forsetatíð 

sinni þegar hann reyndi að koma á alhliða heilbrigðisþjónustu, sem andstæðingar hans 

uppnefndu „Hillarycare.“ Í bréfi til leiðtoga Repúblikanaflokksins skrifaði 

nýíhaldsmaðurinn William Kristol að velgengni heilbrigðisfrumvarpsins myndi hafa mjög 

alvarlegar pólitískar langtíma afleiðingar fyrir Repúblikana, með því að „endurvekja 

orðstír Demókrata sem hins örláta verndara hagsmuna millistéttarinnar“ en á sama tíma 

veita Repúblikunum rothögg „með því að draga úr tilkalli þeirra til verndara 

millistéttarinnar sem heldur hinu opinbera í skefjum.“76   

Samtök heilbrigðistryggingafélaga börðust einnig gegn frumvarpinu með ýmsum 

leiðum á borð við hinar víðfrægu „Harry and Louise“ auglýsingar. Um var að ræða 

auglýsingarherferð sem birt var í fjórtán hlutum yfir eitt ár. Í þeim var dregin upp 

hádramatísk mynd af fólki að örvænta í framtíðinni yfir hinu flókna skrifræði 

heilbrigðiskerfisins, en sögumaður varar við því að hið opinbera muni þvinga borgarana 

til þess að velja um heilbrigðistryggingu sem hönnuð er af embættismönnum ríkisins. 

Samkvæmt auglýsingunum „munum við tapa ef ríkið velur“ og hvetur hún því fólk til 

þess að hafa samband við fulltrúa sinn í þinginu.77   

Það sem varð frumvarpinu þó sennilega að falli var að jafnvel Demókratar gátu ekki 

komið sér saman um hvernig taka ætti á vandamálum heilbrigðiskerfisins. Í stað þess að 

sameinast um að styðja tillögu forsetans, voru þeir ýmist með sínar ólíku útfærslur sem 

þeir kepptust um að koma á framfæri, eða þá alfarið á móti frumvarpinu yfir höfuð. Til 

dæmis fullyrti öldungadeildarþingmaðurinn Daniel Patrick Moynihan að það væri engin 

heilbrigðiskrísa, heldur tryggingarkrísa og því væri þörf á öðrum lausnum. Gaf hann 
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jafnframt til kynna að „hver sá sem teldi að heilbrigðisáætlun forsetans gæti virkað í 

raunveruleikanum, búi ekki í honum.78  

Umbætur á heilbrigðiskerfinu voru enn og aftur eitt af stóru málefnunum í 

kosningarbaráttunni sem fór fram árið 2008. Báðir frambjóðendur ætluðu sér að gera 

breytingar og reyndar sáu þeir fyrir sér kerfi sem grundvallaðist á einkareknum 

tryggingamarkaði sem myndi njóta aðstoðar hins opinbera, en þeir höfðu þó mjög ólíkar 

skoðanir um hvernig best væri að koma á slíku fyrirkomulagi. Á meðan John McCain 

taldi að skattaafsláttur myndi hvetja fólk til þess að verða sér út um heilbrigðistryggingu, 

var Barack Obama þeirrar skoðunar að besta leiðin væri að stækka gildissvið þess 

fyrirkomulags sem væri til staðar nú þegar.79  

Svo fór að Barack Obama bar sigur úr býtum í kosningunum og strax sama ár og 

hann tók við embætti hóf hann að vinna að nýju heilbrigðisfrumvarpi. Frumvarp þetta 

var svo sannarlega ekki vinsælt á meðal allra landsmanna, en athygli vekur að tillaga 

forsetans naut þó stuðnings læknasamtakanna, sem höfðu áratugum saman barist 

harðlega gegn slíkum breytingum og styðja þau við Obamacare ennþá í dag.80  Á hinn 

bóginn mætti frumvarpið harðri mótstöðu frá íhaldsmönnum og Repúblikanaflokknum, 

sem sögðu að „ríkisstjórnin ætti ekki að neyða fólk til þess að kaupa 

heilbrigðistryggingu.“81  Á umræðufundi sem fjárlaganefnd öldungadeildarinnar hélt 

kom fram skýr mótstaða Repúblikana við hverskyns útvíkkun á heilbrigðiskerfinu, jafnvel 

þó svo að einkarekin tryggingafélög myndu halda áfram að spila lykilhlutverk. Hér var þó 

klárlega fyrst og fremst um að ræða áhyggjur þeirra af mögulegum skattahækkunum, en 

í viðtali við blaðamann sagði Jim Bunning, öldungadeildarþingmaður Repúblikana, að 

þeir sem væru nú þegar tryggðir þyrftu að borga aukalega til þess að allir geti fengið 

tryggingu. Hann benti jafnframt á að skattar væru umtalsvert hærri í ríkjum þar sem að 
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hið opinbera niðurgreiðir heilbrigðisþjónustuna.82 Samkvæmt stefnuskrá 

Repúblikanaflokksins eru þeir á því að til þess að laga heilbrigðiskerfið þurfi að byrja upp 

á nýtt svo að sjúklingarnir og læknar þeirri taki ákvarðanirnar, en ekki skrifstofumenn í 

Washington. Þeir vilja því afnema Obamacare „til þess að standa í vegi fyrir ríkisrekinni 

heilbrigðisþjónustu og til þess að vernda frelsi bandarískra sjúklinga.“ Í stað þess vilja 

þeir gera „heilbrigðisumbætur í samræmi við heilbrigða skynsemi, sem myndi draga úr 

kostnaði, tryggja gæði þjónustunnar sem Bandaríkjamenn eiga skilið og binda enda á 

misnotkun lögsókna.“83  

Teboðshreyfingin og fleiri íhaldssamtök skipulögðu fjölda mótmæla gegn 

fyrirhuguðu heilbrigðisfrumvarpi. Fljótt á litið virðist sem svo að Repúblikanaflokknum 

hafi tekist að virkja grasrótina, en við nánari athugun kemur í ljós að hér var í raun um 

að ræða vel fjármagnaða áróðursherferð, þar sem að almannatengslafyrirtæki höfðu 

búið til ímynd grasrótarhreyfingar.84  Þetta markaðs- og áróðursfyrirbæri hefur verið 

nefnt „astroturfing“ eftir gervigrasframleiðandanum „AstroTurf“ og vísar til þess þegar 

þeir sem standa að baki pólitísks boðskaps, eru huldir með því að búa til einhvers konar 

gervi-grasrótarhreyfingu og láta þannig líta út fyrir að um sé að ræða almenningsálit.85 

Teboðshreyfing er þó vissulega raunveruleg grasrótarhreyfing upp að einhverju marki, 

þrátt fyrir að vera með óbeinum hætti fjármögnuð af hinum auðugu Koch bræðrum.86 

Ástæðan fyrir stuðningi þeirra virðist vera sú að þeir eru á móti skattlagningu á losun 

koltvísýrings, sem myndi kosta þá gífurlegar fjárhæðir.87  Fyrrum sendiherra Bretlands í 
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Bandaríkjunum lýsti Teboðshreyfingunni sem „blöndu af grasrótar popúlisma, 

fagmannlegum íhaldsstjórnmálum og mikilla peninga.“88 

Það var vægast sagt hart tekist á um frumvarpið í báðum deildum þingsins, en því 

má ekki gleyma að líkt og kom fram í kaflanum hér á undan, átti frumvarpið sér rætur að 

rekja til svipaðra umbóta og Repúblikaninn Mitt Romney kom á í heimaríki sínu, 

Massachusetts. Repúblikanaflokkurinn var því fyrst um sinn í raun ekki alfarið á móti 

fyrirhuguðum breytingum á heilbrigðiskerfinu, en það sem Repúblikunum mislíkaði hvað 

mest var að samkvæmt frumvarpinu átti að gera það að lögbundinni skyldu að eignast 

heilbrigðistryggingu.89 Því fordæmdu jafnvel öldungadeildarþingmenn 

Repúblikanaflokksins, sem höfðu stutt svipuð frumvörp í fortíðinni, frumvarpið sem brot 

við stjórnarskránna og atlögu gegn frelsinu.90 Þar sem að allir öldungadeildarþingmenn 

Demókrataflokksins voru hlynntir frumvarpinu, hótaði stjórnarandstaðan að tefja eða 

hindra öll frumvörp, sem þeim líkaði ekki með því að halda uppi málþófi.91  Demókratar 

svöruðu þessu með því að knýja fram atkvæðagreiðslu, þar sem að allir 

öldungadeildarþingmenn Repúblikana kusu gegn frumvarpinu, nema einn sem sat hjá.92  

Frumvarpið naut heldur ekki stuðnings allra í Demókrataflokknum, en síðasta 

mótstaðan við heilbrigðisfrumvarpið, voru fulltrúardeildarþingmenn úr röðum 

Demókrata sem voru andvígir lögleiðingu frjálsra fóstureyðinga.93 Forsvarsmaður þeirra, 

                                                      
88

 Daily Mail, „A New American Revolution? Anti-establishment Tea Party is on the brink of election 
victories that could leave Obama a lame duck.“ dailymail.com, 25. Október 2010. 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1323047/Anti-establishment-Tea-Party-leave-Obama-lame-
duck.html (sótt 18. apríl 2017). 
89

 The New Yorker, „Unpopular mandate,“ newyorker.com,  25. Júní 2010. 
http://www.newyorker.com/magazine/2012/06/25/unpopular-mandate (sótt 18. apríl 2017). 
90

 New York Times, „Conservatives Sowed Idea of Health Care Mandate, Only to Spurn It Later,“ 
nytimes.com, 14. febrúar 2012. http://www.nytimes.com/2012/02/15/health/policy/health-care-
mandate-was-first-backed-by-conservatives.html (sótt 18. apríl 2017). ; Politifact. „Facebook posts says 
Republicans embraced individual mandate in 1993,“ politifact.com, 19. Apríl 2012. 
http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2012/apr/19/facebook-posts/facebook-post-says-
republicans-embraced-individual/ (sótt 18. apríl 2017). 
91

 New Republic, „Why Reform Survived August,“ newrepublic.com, 7. september 2009. 
https://newrepublic.com/article/69065/why-reform-survived-august (sótt 18. apríl 2017). 
92

 United States Senate, „U.S. Senate Roll Call Votes 111th Congress – 1st Session,“ 
https://www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_lists/roll_call_vote_cfm.cfm?congress=111&session=1&
vote=00396 (sótt 18. apríl 2017). 
93

 Politico, „Stupak‘s family getting abusive calls,“ politico.com, 18. mars 2010. 
http://www.politico.com/story/2010/03/stupaks-family-getting-abusive-calls-034630 (sótt 18. apríl 
2017). 



33 

 

Bart Stupak, lagði fram tillögu að breytingum á frumvarpinu, ásamt einum 

fulltrúardeildarþingmanni Repúblikana, sem bannaði notkun á fjármagni alríkisins til 

þess að „greiða fyrir fóstureyðingar eða fjármagna einhvern hluta af heilbrigðisáætlun 

sem felur í sér niðurgreiðslu á fóstureyðingum,“ að undanskyldum tilvikum, þar sem að 

þungun varð í kjölfar nauðgunar eða sifjaspella, eða í tilvikum þar sem að lífi móðurinnar 

væri í hættu.94 Til þess að takast á við þetta vandamál gaf forsetinn út tilskipun þar hann 

ítrekaði grundvallaratriði Hyde lagabreytingarinnar, sem bannaði notkun á fjármagni 

alríkisins til þess að greiða fyrir fóstureyðingar.95 Þessi eftirslökun var nóg til þess að 

friðþægja þá og tryggja að þeir myndu ekki kjósa gegn frumvarpinu.96 

En þrátt fyrir að frumvarpið hafi á endanum verið samþykkt af þinginu var deilunni 

langt frá því að vera lokið. Repúblikanar hafa til að mynda gert ítrekaðar tilraunir til þess 

að fella lögin úr gildi.97 Fyrstu tilraunirnar voru daginn eftir að frumvarpið var samþykkt, 

en þá sagði fulltrúardeildarþingmaður Repúblikana að „í dag hefst vinnan við að fella úr 

gildi Obamacare og koma aftur á þeim reglum frelsisins sem gerðu Ameríku að 

stórþjóð.“98 Eftir að Repúblikanar fengu aftur meirihluta í fulltrúadeildinni árið 2011, var 

„Repealing the Job-Killing Health Care Law Act“ eitt af fyrstu frumvörpunum sem var 

samþykkt.99 Það var þó fellt í öldungadeildinni, en forsetinn fullyrti jafnframt að hann 
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hefði beitt neitunarvaldi, ef það hefði verið samþykkt í báðum deildum þingsins.100  

Repúblikanar gerðu að minnsta kosti tvær aðrar tilraunir, fyrst árið 2013 og síðan aftur 

árið 2015.101 Í fyrra skiptið reyndu þeir að gera út af við Obamacare með því að loka á 

fjármagnsveitingar, sem hafði þær afleiðingar að hið opinbera hætti tímabundið 

starfsemi.102  

Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir, tókst enginn þeirra og Obamacare lifði út forsetatíð 

nafna síns. Mikil óvissa ríkir þó um framhaldið, en eins og kom fram í kaflanum hér á 

undan hefur núverandi Bandaríkjaforseti, Donald Trump, ítrekað talað gegn þessum 

umbótum og lýst yfir því að hann ætli sér að afturkalla lögin. Sama dag og hann var 

svarinn í embætti undirritaði Trump forsetatilskipun, þar sem var tekið fram með 

skýrum hætti að stefna stjórnarinnar væri að fella úr gildi Patient Protection and 

Affordable Care Act.103 Nokkrum vikum áður höfðu Repúblikanar í öldungadeild þingsins 

tekið fyrsta skrefið með fjárlagafrumvarpi, sem kemur í veg fyrir að Demókratar geti 

tafið eða hindrað málaflutning laga um ógildingu Obamacare.104 Í byrjun mars tilkynntu 

Repúblikanar að þeir hygðust ætla að afturkalla Obamacare og skipta því út fyrir 

„American Health Care Act.“105 Hins vegar var mjög fljótt ljóst að þeir hefðu ekki 
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nægilegan stuðning í þinginu til þess að fá frumvarpið samþykkt og var það því 

afturkallað einungis nokkrum vikum síðar.106  
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4 Deilan um heilbrigðiskerfi Bandaríkjanna í ljósi kenninga 

Hér að framan hefur verið farið yfir orðræðu og röksemdarfærslur stríðandi fylkinga. Í 

þessum kafla verður deilan um heilbrigðiskerfi Bandaríkjanna skoðuð með hliðsjón af þeim 

kenningum sem fjallað var um í öðrum kafla. Með því verður varpað ljósi á hvers vegna 

Bandaríkjamenn eru margir á móti því að gerðar séu betrumbætur á heilbrigðiskerfinu. 

4.1 Sambandsstjórnarstefna 

Þróun bandarískrar stjórnskipunar á sér rúmlega tvö hundruð ára langa sögu, sem einkennist 

af nokkrum mjög róttækum breytingum. Útskýra má þann hugmyndafræðileg ágreining, sem 

var til umfjöllunar í kaflanum hér á undan með því að hafa hliðsjón af þessari þróun og 

hvernig hún hefur haft áhrif á bandarískt samfélag. 

Af skoðunum Bandaríkjamanna til stjórnsýslunnar hefur ávalt verið bersýnilegt að þeir 

vantreysta opinberum stjórnvöldum. Í rauninni mætti segja að Bandaríkin voru stofnuð í 

hálfgerðri andstöðu við ríkisvaldið þegar þeir höfnuðu ofríki bresku krúnunnar. Stofnfeðurnir 

ætluðu sér vissulega að koma á ríki sem væri með eins takmarkað ríkisvald og hugsast gæti, 

en slíkt reyndist þó ekki vera skynsamlegt af þeim sökum að stjórnvöldin voru hreinlega of 

veikburða til þess að uppfylla sínar grundvallaskyldur. Bandaríkjamenn fóru þess í stað leið 

nýsköpunar og þróuðu með sér nýja stjórnskipan, en stofnfeðurnir tókust heiftarlega á um 

hvernig best væri að stjórna hinu nýstofnaða lýðveldi. Niðurstöðurnar voru þær að með 

þrískiptingu ríkisvaldsins væri hægt að koma í veg fyrir að of mikil völd söfnuðust á hendur 

fárra aðila, en þar endurspeglaðist hræðslan við sterkt ríkisvald með skýrum hætti. 

Deilurnar um hina nýju stjórnskipan, sköpuðu forsendurnar fyrir þeim 

hugmyndafræðilega ágreiningi sem hefur einkennt hið bandaríska samfélag. Það má segja að 

þessari deilu hafi í rauninni aldrei lokið að því leiti að uppruna hugmyndafræði hinna tveggja 

ráðandi flokka í Bandaríkjunum – Demókrataflokksins og Repúblikanaflokksins – má að 

nokkru rekja til þessarar ágreinings. Demókratar eru hugmyndafræðilegir arftakar 

sambandsstjórnarsinna og hafa þeir leitast eftir því að efla stöðu hins opinbera, eins og sjá 

má af þeirri sögulegu þróun sem hefur verið á Bandaríski stjórnskipan á undanförnum 

áratugum. Nærri því allar tilraunir til umbóta á heilbrigðis- eða velferðarkerfinu, hafa verið af 

hálfu Demókrata, sem eru því ekki mótfallnir að efla ríkisvaldið á grundvelli hagkvæmni. Þó 

svo að Repúblikanar hafi kannski ekki ávalt verið þeirra hörðustu andstæðingar í þessum 
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málefnum, sbr. þá staðreynd að fyrstu áratugina voru það aðallega hagsmunasamtök á borð 

við læknasamtökin, sem veittu umbótarsinnum hörðustu mótspyrnuna, en þeir hafa þó 

yfirleitt hugmyndafræðilegt athvarf og hljómgrunn undir sínar pólitísku skoðanir.  

Það ætti því að vera nokkuð ljóst að heilbrigðisdeilan snýst um meira en bara sjálft 

heilbrigðiskerfið. Hér er fyrst og fremst um að ræða hugmyndafræðilegan ágreining um 

gildissvið hins opinbera, en fyrstu umbótunum á heilbrigðiskerfinu fylgdi grundvallarbreyting 

á bandarískri stjórnskipan. Auknum afskiptum alríkisins af velferðarmálum, hafði í för með 

sér frekari afskipti af efnahagskerfinu, en þróunin hefur verið á þann hátt að valdatíð forseta 

úr Demókrataflokknum fylgir gjarnan útþennsla á gildissviði hins opinbera. Repúblikanar hafa 

á hinn bóginn ýmist reynt að sporna við þessari þróun, eða jafnvel gert tilraunir til þess að 

afturkalla þessar breytingar. Líkt og Ronald Reagan sagði í kosningarbaráttu sinni, 

„ríkisstjórnin er ekki svarið við vandamálum okkar, ríkisstjórnin er vandamálið.“ Reagan 

boðaði ekki grundvallarbreytingar á stjórnskipan, eins og forverar hans höfðu gert heldur 

ætlaði hann að afturkalla þær breytingar sem gerðar höfðu verið á samskiptum alríkisins og 

fylkjanna. Þetta markaði fyrstu raunverulegu tilraunina til þess að sporna við þessari þróun, 

sem átti eftir að hafa einhver varanleg áhrif. Þrátt fyrir að hann hafi ekki náð að gera neinar 

marktækar breytingar á stjórnskipan Bandaríkjanna, átti hann eftir að hafa umtalsverð áhrif 

á hugmyndafræði Repúblikana. Margir Bandaríkjamenn hugsa með hlýju til Reagan-áranna, 

þar sem að þau einkenndust af minni ríkisafskiptum og afregluvæðingu.  

Sambandsstjórnarstefnan er því vel til þess fallin að útskýra stjórnskipunarlegar 

forsendur þess af hverju Bandaríkjamenn vilja ekki gera breytingar á heilbrigðiskerfinu. 

Ástæðuna má rekja til þess hugmyndafræðilega ágreinings sem tekist hefur verið á um í 

Bandaríkjunum frá stofnun lýðveldisins. Tilraunir stofnfeðranna til þess að stofna ríki með 

litlu, sem engu ríkisvaldi, mistókust á grundvelli hagkvæmnis. Þess í stað hefur ein fylking 

reynt að auka afskipti ríksins af daglegu lífi borgaranna, í takt við þá þróun sem hefur verið 

annars staðar á vesturlöndum. Á meðan hefur hin fylkingin ríghaldið í hugmyndir og gildi 

stofnfeðranna, sem grundvallast í kenningum frjálslyndisstefnunnar, en nánar verður farið í 

þær hér á eftir í næsta undirkafla. 
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4.2 Frjálslyndisstefna 

Líkt og kom fram í kaflanum hér á undan hefur frjálslyndisstefnan haft víðtæk áhrif á pólitíska 

hugmyndafræði Bandaríkjamanna. Hafa sumir stjórnmálafræðingar jafnvel haldið því fram 

að nær öll hefðbundin hugmyndafræði bandarískra stjórnmála falli einungis undir kenningar 

frjálslyndisstefnunnar. Hinn hugmyndafræðilega ágreining um betrumbætur á 

heilbrigðiskerfi Bandaríkjanna má vissulega útskýra út frá nokkrum skýringarþáttum innan 

kenningaramma frjálslyndisstefnunnar. 

Í fyrsta og öðru lagi eru það hugmyndir Bandaríkjamanna til hlutverks hins opinbera og 

eignarréttarins. Í samræmi við hefðbundnar skilgreiningar klassískra frjálslyndismanna, er 

hlutverk hins opinbera fyrst og fremst að standa vörð um náttúruleg réttindi manna, þ.e. 

réttindin til lífs, frelsis og einkaeignar. Í orðræðunni eru þessi réttindi gjarnan kölluð 

einstaklingsfrelsi, en samkvæmt hefðbundnum skilgreiningum takmarkast það einungis við 

réttindi og frelsi annarra. Því eru stjórnvöld í rauninni ekki nema afsprengi einhvers konar 

óformlegs samkomulags, sem menn gerðu sín á milli til þess að tryggja að þeir skerði ekki 

réttindi hvers annars. Hér í þessu samhengi er sérstaklega verið að tala um eignarréttinn, en 

samkvæmt kenningum John Locke er hann algjört undirstöðuatriði í mannlegu eðli. Hann er í 

algjörum forgangi fyrir öllum öðrum reglum samfélagsins. Þar af leiðandi getur hvorki hið 

opinbera, né aðrir einstaklingar, réttilega brotið á þessum réttindum með því að sölsa undir 

sig eignir annarra. Locke taldi því í rauninni að hlutverk stjórnvalda væri fyrst og fremst að 

standa vörð um eignarréttinn. Bandaríkjamenn eru þar af leiðandi þeirrar skoðunar að hið 

opinbera hafi mjög litlu hlutverki að gegna, sem takmarkast við verja borgaraleg réttindi 

íbúanna. Þetta valdasvið eiga yfirvöld ekki að fara út fyrir þar sem að slíkt myndi brjóta gegn 

grundvallarréttindum borgaranna. Hér væri til dæmis hægt að færa röksemdarfærslu fyrir 

því, að aukin skattlagning feli í sér gróft brot á borgaralegum réttindum vegna þess að það 

felur í sér skerðingu á eignarréttindum. Ef að hið opinbera gerir slíkt eiga borgararnir að 

njóta þess siðferðislega réttar að slíta tengsl við yfirvöld og með samkomulagi mynda sér 

nýtt yfirvald. 

Það má því álykta að Bandaríkjamenn telja margir hverjir að hlutverk hins opinbera sé 

ekki að veita þeim einhverja ákveðna grundvallarþjónustu, heldur einungis að tryggja að ekki 

sé brotið á réttindum þeirra. Þær breytingar og tillögur til breytinga, sem gerðar hafa verið á 

heilbrigðiskerfinu, fela jafnframt í sér aukin ríkisafskipti, sem samræmis ekki hinum sögulegu 
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hefðbundnu sjónarmiðum Bandaríkjamanna til stjórnmálanna. Færa má rök fyrir því að 

umbæturnar sem gerðar hafa verið brjóta í rauninni í bág við hugmyndir þeirra til hlutverks 

hins opinbera á eftirfarandi hátt: Þar sem að ríkinu er í raun og veru ekki ætlað að hafa 

annað hlutverk en að standa vörð um réttindi borgaranna, er það í rauninni að fara út fyrir 

valdasvið sitt með því að hafa afskipti af velferðarmálum. Til þess að gera slíkt er ríkið 

jafnframt að brjóta gegn borgaralegum réttindum íbúanna, með aukinni skattlagningu, sem 

Bandaríkjamenn telja að brjóti gegn réttindum þeirra til einkaeignar.  

Í öðru lagi er hefðin fyrir samkeppnismiðaðri einstaklingshyggju óvenjulega sterk á meðal 

Bandaríkjamanna. Þeir álíta sem svo að þeir hafi fyrst og fremst skyldum að gegna gagnvart 

sjálfum sér og fjölskyldu sinni. Í öðru kafla ritgerðarinnar kom fram að de Tocqueville veitti 

því athygli að Bandaríkjamenn „skulda engum mönnum neitt, krefjast einskis frá neinum 

manni; þeir venja sig á að telja að þeir standi ávallt einir, og þeir eru gjarnir á að trúa því að 

örlög þeirra séu í þeirra eigin höndum.“ Helsta birtingarmynd þessarar einstaklingshyggju er 

sennilega það sem þeir kalla „bandaríska drauminn,“ en í honum felst að allir menn hafa 

sömu réttindi og tækifæri til þess að klífa metorðastigan – en slíkt verða þeir þó að gera upp 

á eigin spýtur. Þar af leiðandi einkennist hið bandaríska samfélag af því að almannaframtak 

er litið hornauga en einstaklingsbundinn árangur er í hávegum hafður. Samfélagið hefur frá 

upphafi einkennst af mikilli tortryggni í garð hins opinbera, en upprunalega hafði alríkið í 

rauninni lítil sem engin völd vegna þess að stofnfeðurnir óttuðust að sterkt ríkisvald myndi 

hugsanlega geta opnað fyrir möguleikann á alræðisstjórn. Af þessu leiðir að öll umræða um 

breytingar á heilbrigðiskerfinu tekur mið af þeim gildum og viðmiðum að minni miðstýring 

leiðir til frekari lýðræðisþátttöku, nýsköpunar á ríkisstiginu og gagnlegra stjórnarfars. 

Í tilviki Bandaríkjanna er ef til vill hægt að rannsaka lýðheilsu (e. public health) sem 

einhvers konar samfélagslega hreyfingu í breiðum skilningi. Það er að segja, baráttan fyrir 

auknum ríkisumsvifum í heilbrigðismálum býður ríkjandi hugmyndafræði í Bandaríkjunum 

birginn. Heimspekingurinn Dan E. Beauchamp kallaði þessa ríkjandi hugmyndafræði 

„markaðs réttlæti“ (e. market justice) en í henni felst m.a. að áherslan er á að 

einstaklingarnir eru ábyrgir fyrir sjálfum sér. Það á að vera lítil skuldbinding einstaklinga við 

almannahagsmuni og það er frelsi einstaklinganna til þess að haga málunum eftir sínu eigin 

höfði er algjört grundvallaratriði. Andstæðan við þessa hugmyndafræði er „félags réttlæti“ 

(e. social justice) en skv. henni ætti fólk frekar að hafa lágmarkslaun, einungis 
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grundvallarhúsnæði, menntun og starf. Samkvæmt henni er aðgengi að almennri 

heilbrigðisþjónustu einnig grundvallarréttindi allra manna.107  

Hinn bandaríski lífsstíll, eða það sem Bandaríkjamenn kalla „bandarísk gildi,“ 

endurspeglar frjálslyndisstefnuna með skýrum hætti í þeirra daglega lífi og hafa sumir gengið 

svo langt að kalla frjálslyndisstefnuna grundvöll bandarískrar menningar. Þessi gildi kristallast 

í hinni víðfrægu mótstöðu við innleiðingu á sambærilegu velferðarkerfi og finna má annars 

staðar á vesturlöndum. Bandaríkjamenn eru jafnframt gjarnir á að streitast á móti öðrum 

hugmyndafræðum, sem ekki samræmst hinum bandarísku gildum. Þar af leiðandi gat vinstri 

hugmyndafræði á borð við sósíaldemókratisma því aldrei náð sér á strik í Bandaríkjunum, líkt 

og hún gerði í Evrópu. Ástæðan er sú að slík hugmyndafræði felur gjarnan í sér meiri 

ríkisafskipti af efnahagslífinu og eiginlegt brot á einkaeignarréttinum, með jafnari dreifingu 

tekna í samfélaginu. Það mætti ef til vill segja að grundvallarmunurinn á Bandaríkjamönnum 

sem trúa staðfast á frjálslyndisstefnuna og hinum, virðist vera sá að þeir eru líklegri til þess 

að líta í eigin barm, frekar en að horfa til og kenna utanaðkomandi ástæðum, um aðstæður 

sínar.  

                                                      
107

 Dan E. Beauchamp, „Public Health as Social Justice,“ Inquiry 13, nr. 1 (1976): 3-14. 
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5 Lokaorð 

Hér hefur ágreiningurinn um heilbrigðiskerfi Bandaríkjanna verið til umfjöllunar. Það var 

lengst af rekið nærri því eingöngu af læknastéttinni, án verulegra afskipta hins opinbera. Á 

fyrri hluta tuttugustu aldar hóf alríkið hins vegar að skipta sér af, vegna ört vaxandi 

kostnaðar á heilbrigðisþjónustu. Hér var því upphaflega fyrst og fremst um að ræða 

hagsmunamálefni læknastéttarinnar, en með árunum hefur þessi deila þróast yfir í 

hugmyndafræðilegan ágreining um hlutverk og skyldur alríkisins. Í ritgerð þessari var tveimur 

kenningum stjórnmálafræðinnar beitt til þess að svara ritgerðarspurningu hennar: Hvers 

vegna hefur alltaf verið svo mikil andstaða við tilraunir til breyting á heilbrigðiskerfi 

Bandaríkjanna, sem myndu færa það í sambærilegt horf við heilbrigðiskerfi annarra þróaðra 

ríkja? 

Ef við skoðum viðfangsefnið út frá kenningum sambandsstjórnarstefnu kemur í ljós að 

hér er fyrst og fremst um að ræða hugmyndafræðilegan ágreining út frá tveimur þáttum. Í 

fyrsta lagi snýst það um hversu mikil völd alríkið eigi að hafa í hlutfalli við völd ríkjanna. Þrátt 

fyrir að stofnfeðurnir hafi almennt verið því sammála að völdum hins opinbera ætti að deila 

upp á milli tveggja stjórnsýslustiga, náðist aldrei fullkomin sátt um það hvaða málefni ættu 

að tilheyra hvaða stjórnsýslustigi. Í öðru lagi snýst deilan jafnframt um það hvert valdasvið 

hins opinbera eigi að vera gagnvart almenningi, en kenningar frjálslyndisstefnunnar eru 

betur til þess fallnar að útskýra þennan þátt.  

Í umfjölluninni um sambandsstjórnarstefnuna, var sjónum sérstaklega beint að þeirri 

þróun og breytingum, sem orðið hefur á bandarískri stjórnskipan á undanförnum áratugum. 

Hugmyndir stofnfeðranna voru þær að með því að gera alríkið nærri því valdalaust myndu 

þeir koma í veg fyrir þá misbeitingu ríkisvaldsins, sem þeir óttuðust svo mikið. Samfélagsleg 

þróun sýndi þó fram á að ríkisvaldið væri of veikburða til þess að takast á við öll þau verkefni 

og skyldur sem menn gera kröfu á að þau uppfylli í nútímanum. Þetta hefur skapað togstreitu 

á milli þeirra sem ríghalda í upprunalegu hugmyndir stofnfeðranna og umbótarsinna sem 

vilja gera róttækar breytingar á bandarískri stjórnskipan. Frjálslyndisstefnan útskýrir á hinn 

bóginn grundvallarhugmyndir Bandaríkjamanna til bæði stjórnmálanna og samfélagsins 

almennt. Í samræmi við kenningar Locke telja þeir margir hverjir í fyrsta lagi að hlutverk 

ríkisins sé að standa vörð um réttindi þeirra. Þar er sérstaklega átt við um eignarréttinn, en 

sumir telja að með því að hafa afskipti af heilbrigðiskerfinu, sé ríkið bæði að fara út fyrir sitt 
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hlutverk og að brjóta á borgarlegum réttindum þeirra. Í öðru lagi er einstaklingshyggjan 

óvenjulega sterk í Bandaríkjunum. Margir Bandaríkjamenn álíta ekki sem svo að þeir hafi 

einhverjum siðferðislegum skyldum að gegna gagnvart hver öðrum, heldur að hver og einn 

sé ábyrgur fyrir sinni eigin velferð.  

Framlag þessarar ritgerðar til fræðanna er að útskýra grundvallarforsendur deilunnar um 

heilbrigðiskerfið í Bandaríkjunum. Báðar þær kenningar sem notast var við í fræðilegri 

umfjöllun gefa til kynna að rætur hennar megi rekja til stjórnskipunarlegs ágreinings, um 

hvert gildissvið hins opinbera eigi að vera. Þrátt fyrir það er jafnframt um að ræða 

siðferðislegan ágreining, um það hvaða skyldur borgararnir þurfa að uppfylla gagnvart 

samfélaginu. Í framhaldi af þessari ritgerð væri athyglisvert að fylgjast með því hvort eða 

hvaða breytingar verði á hinu bandaríska samfélagi. Ég tel líklegt að áframhaldandi þróun 

nútímasamfélagins, eigi eftir að kalla á róttækar breytingar á grundvallarstjórnskipan 

Bandaríkjanna, en hvort að það verður á næstu áratugum eða ennþá lengra í framtíðinni er 

ekki hægt að spá fyrir um. 
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